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τ Ρφονοα Ν᾽ 
97 5 ̓ Μπιτελουμένου. δὲ ἤδη τοῦ δείπνου, τῶν . (ϑαγησίων 

ἑορτὴν. συντελεῖσϑαι νομίσαντες οἱ κχυνιχοὶ πάντων μᾶλ- 
λον. ηὐφραίνοντο νυ καρ χο Κύνουλκος ἔφη ,» Ἕως ἡμεῖς. 
δειπνοῦμεν, ὦ Οὐλπιανὲ, λόγοις γὰρ ἑστιᾷ, προβάλλω. σον 
παρὰ τίνι εἴρηται Φαγήσια ἑορτὴ καὶ Φαγησιπόσια. καὶ 
ὃς ἀπορηϑεὶς ἐπισχεῖν τε χελεύσας τοὺς παῖδας τὴν περι- 

φορᾶν, καίτοι ἤδη οὔσης ἑσπέρας, Οὐ συμπεῤριφέρομαι, ὦ 
σοφώτατε. ὥστε λέγειν σοὶ ,χαιρὸς, ἵνα μᾶλλον καὶ δειπνή.- 
σῃς- ἥδιον. ικαὶ ὃς, Εἰ χάριν ὁμολογήσειας μαϑὼν, λέξω. 

ὁμολογήσαντος δ᾽ ἔφη, “Κλέαρχος. “Αριστοτέλους μαϑητὴς, 
“Σολεὺς δὲ τὸ γένος, ἐν τῷ προτέρῳ περὶ γρίφων, κρατῶ 
γὰρ καὶ τῆς λέξεως. διὰ -τὸ σφόδρα μου εἰναι προσφιλῆ, 
οὑτωσί πὼς εἴρηκε » Φαγήσια, οἱ δὲ Φαγησιπόσια προσαγο- 

ρεὐουσί. τὴν ἑορτήν.. ἐξέλεσε δὲ αὕτη, καϑάπερ ἣ τῶν ῥα- 
ψῳδῶν; ἣν ἥγον κατὰ τὴν τῶν Διονυσίων" ἐν ἢ παριόν- 
τες ἕκαστοι τῷ ϑεῷ οἷον τιμὴν ἀπετέλουν τὴν ῥαψῳδίαν. ἐς 

ταῦτ᾽ εἶπεν ὃ Κλέαρχος. εἰ δ᾽ ἀπιστεῖς, ὠ ἑταῖρε, καὶ τὸ 
270 βιβλίον κεκτημένος οὐ φϑονήσω σοί" ἀφ᾽ οὗ πολλὰ ἐχμα- 

270 ἃ. καὶ ὃ Κύνουλκος Β οὲ Βοξνγεῖρα. δἀϊεῖο, ὃ Ὅπι. ῬΥ͂Ι, 
᾿Φαγήσια] φὴσὶ Β. Φαγήσια --- Φαγησιπόσια 1,. φαγησία --- φαγη- 
σιποσία ῬΥ. ᾿ 

270 ». δειπνήσῃς] δειπνήσεις Β. Κλέαρχος] Ἠΐπο ἱπἰείαπι οἃ- 
ω 

ργῖε Ὁ. προτέρῳ] δ΄ Β. δεᾷ νος ΧΙΥ, γ. 620 ο.Ψ περὲ γρί- 
φων Οαβαυθομπιβ. ΠΡ τὶ περιγραφῶν. προσφιλῆ] προσφιλῆ τὸν 
κλέαρχον Ὁ οὐ Επρίδι ἶὰ5 Ρ. 1908, 95]. Φαγήσια 1,. φαγησία 
ΑΡΨ, φαγησίας Β. Ἐπιβέδεμῖιβ 1. 1. παρὰ Κλεάρχῳ, ὃς, καϑὰ λέγει 
᾿Αϑήναιος, φαγησίαν ἑορτὴν ἱστορεῖ, κατὰ δέ τινας φαγησιποσίαν. ἴπ’ Ὁ 
βου ρίαπι Φαγησία. οὗ δὲ φαγησιποσίαν προσαγορεύουσι τὴν ἑορτήν. 

Φαγησιπόσια 1.. ᾿φαγησιποσία ἈΡΥ͂. κατὰ τὴν] καὶ τὴν ΒΡ. ; 
ἕκαστοι] ,» ἑκάστοις γορογζητιβ ἔπ ορὶίομια,, οὐδὲ 68ὲ εἰϊαηὶ παρόντες }70 
παριόντες, δ΄ χαὶ ἢ τῶν διονυσίων, πιμίαία αϊειϊποίίοηο, ρτὸ κατὰ τὴν" 
τῶν δι΄. (ἀβδαθοπαβ. ἑχάστοις Ο, τῷ ϑεῷ Οαδδυθοπιι8, ΠΡ τὶ 
τῶν ϑεῶν. 
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ϑὼν εὐπορήσεις προβλημάτων. καὶ γὰρ Καλλίαν ἱστορεῖ 

τὸν “1ϑηναῖον γραμματικὴν συνϑεῖγαι τραγῳδίαν, , ἀφ᾽ ἧς 

ποιῆσαι τὰ μέλη καὶ τὴν διάϑεσιν Εὐριπίδην ἐν Μηδείᾳ 
καὶ “Σοφοχλέα τὸν Οἰδίπουν. 

»Ξ Θαυμασάντων δὲ πάντων τὸ εὐπαίδευτον τοῦ Κυ- 
γούλχου ὃ Πλούταρχος, Κατὰ τὸ ὅμοιον, ἔφη». καὶ, ἐν 

᾿ἀλεξανδρείῳ τῇ ἐμὴ “Ταγυνοφόρια ἑορτή ἐϊς ἤγετο, 'περὶ" 
ἧς ἱστορεῖ ᾿Ερατοσϑένης. ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ συγγρᾶμ- 
ματι ᾿ἀρσινόη. λέγει δὲ οὕτως ,, ̓ Τοῦ Πτολεμαίου κτίζοντος 

ἑορτὴν χαὶ ϑυσιῶν παντοδαπῶν γένη,. καὶ μάλιστα περὶ 

τὸν Διόνυσον, ἠρώτησεν “Ἵρσινόη τὸν φέροντα τοὺς ϑαλ- 

λοὺς τίνα νῦν ἡμέραν. ἄγει καὶ τίς ἐστὶν ἑορτή. τοῦ δ᾽ εἰ- 

πόντος, χαλεῖται μὲν «“αγυνοφόρια,, ,» καὶ τὰ κομισϑέντὰ 
αὐτοῖς δειπνοῦσι κατακλιϑέντες ἐπὶ στιβάδων καὶ ἐξ ἰδίας ἷ 

ἕχαστος λαγύνου παρ᾿ αὑτῶν φέροντες πίνουσιν" ὡς. δ᾽ 
οὗτος ἀπεχώρησεν, “ἐμβλέψασα πρὸξὶ ἡμᾶς, συνοίχιά γ᾽, 

ἔφη, ταῦτα ῥυπαρά. ἀνάγκη γὰρ τὴν σύνοδον γίνεσθαι 
παμμιγοὺς ὄχλου, ϑοίνην ἕωλον᾽ καὶ οὐδαμῶς εὐπρεπῆ πα- 
ρατιϑεμένων, εἰ δὲ τὸ γένος. τῆς ἑορτῆς ἤρεσκεν, οὐχ ἂν 
ἐκοπίασε δήπου τὰ αὐτὰ ταῦτα παρασκευάζουσα Ω βασί- 
λενῶ καϑάπερ ἐν τοῖς Χουσίν. εὐωχοῖνται μὲν γὰρ κατ᾿, 
ἰδίαν, παρέχει δὲ ταῦτα ὁ καλέσας ἐπὶ τὴν ἑστίασιν. ““᾿ 

38. Τῶν δὲ παρόντων γραμματικῶν τις ἀποβλέψας εἰς 

τὴν τοῦ δείπνου παρασκευὴν ἔφη ΐ τα πῶς 'δειπνήσομεν 
τοσαῦτα δεῖπνα; ἴσως διὰ νυχτὸς, ὡς ὃ χαρίεις ἄριστο- 

ἃ φάνης ἐν. Αἰολοσίκων!: εἶπεν, οὕτως λέγων οἱονεὶ δὲ ὕλης 

γυχτός" ὡς χαὶ τὸ Ὁμηρικὸν ἔχεν 
ἈΚεῖτ᾽ ἔντοσϑ᾽ ἄντροιο τανυσσάμενος διὰ μήλων" 

276 ἃ. γραμματικὴν ὁηι. ΚΞ : γραμμάτικὸν δἀδια11., ΒΘοξα γραμο- 
ματικὴν ϑομννοῖθ ἢ. σοπιρᾶναΐο Χ. Ρ. 448 ΒΡ. 8. δέ ". «ἡ('αγυνο-- 
φήμα δοδν οῖρῃ, λαγυνοφορίά ΑΒ, λαγηνοφορῖα ΡΥΙ,. ᾿Ερατοσϑένης 

πως ἐν ἀλεξανδρείᾳ λαγυνοφορίαν ἑορτήν τινα τῷ διονύσῳ ἄγεσθαι" » 

ἢ τὰ κομισϑέντα δειπνοῦσν κατακλιϑέντες --- Ὁ, 

270 Ὁ. ϑαλλοὺς] φαλλοὺς Β. δολχῶς 8. αὐτοῖς δειπνοῦσι 

ΑΒΏΡ. αὐτοῖς οἱ δειπνοῦσι ΨΙ,. δειπνοῦσε (Ὁ. λαγύνου ΑΒΟΏΡΥ. 

λαγήνου Τ,. αὑτῶν ἈΡ. αἰτῶν ΥἹΙ,. 
270 δ. ὡς ὃ χαρίεις] δ οπι. ΑΒΡ, 

270 ἀ. “Ομηρικὸν) Οὐ ν55. ε,), 298. ἕντοσϑ᾽᾽ ἄντροιο Β.4511. 1. 
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ἀντὶ διὰ πάντων τῶν μήλων" τὸ μέγεϑος αὐτοῦ ἐμφανί- 
ἕων. πρὸς ὃν ὃ ἰατρὸς ἔφη “Δάφνος, βρελεμώτερά ἐστι, 

φίλτατε, τῷ παντὶ σώματι τὰ “γυχτερινὰ δεῖπνα. τὸ γὰρ 
τῆς σελήνης ἄστρον πρὸς τὰς τῆς τροφῆς ἁρμόττει πέψεις 
σηπτικὸν ὑπάρχον" χατὰ σῆψιν δ᾽ ἡ πέψις. εὐσηπτότερω 

ὁ γοῦν τὰ νύκτωρ ϑυόμενα. τῶν ἱερείων χαὶ τῶν ξύλων τὰ 
πρὸς τὸ σελήνιον χοπτόμενα, χαὶ τῶν καρπῶν δὲ οἱ πλεῖ- 
στοι πρὸς τὸ σελήνιον πεπαίΐνονται- - 

4, Πολλῶν δὲ ὄντων χαὶ διαφόρων τῶν παρεσχευασ- 
μένων καὶ ἀεὶ παρασχευαζομένων ἰχϑύων μεγέϑει τε καὶ 
ποικιλίᾳ ὃ Μυρτίλος. ἔφη, Εἰχότως, ἄνδρες φίλοι, πάντων 
τῶν προσοψημάτων ὄψων καλουμένων, ἐξενίκησεν ὁ ἰχϑὺς 

διὰ τὴν ἐξαίρετον ἐδωδὴν μόνος οὕτως καλεῖσϑαι, διὰ 

ἔ τοὺς ἐπιμανῶς ἐσχηκότας πρὸς ταύτην τὴν ἐδωδήν. λέγο- 

μὲν γοῦν ὀψοφάγους οὐ τοὺς 'βύεια ἐσθίοντας " οἷος ἣν 
Ἡρακλῆς, ὃς τοῖς βοείοις κρέασιν ἐπήσϑιε σῦκα χλωρά" 

οὐδὲ τὸν φιλόσυκον" οἷος ἣν Πλάτων ὃ φιλόσοφος, ὡς 

ἱστορεῖ Φανόλχριτος ἐν περὶ Εὐδόξου" ἱστορεῖ. δ᾽ ὅτι 

χαὶ -Ἵρχεσίλας τλαβυν ΜΒ ὴνα ἀλλὰ τοὺς περὲ τὴν ἰχϑυο- 

τ πωλίαν, ἀναστρεφομένους. φιλόμηλοι δ᾽ ἧσαν Φίλιππός τε 
ὃ Μαχεδὼν χαὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ “λέξανδρος, ὡς 4ωρόϑεός 

477 φῆσιν ἐν τῇ ἕχτῃ τῶν περὶ ᾿Αλέξανδρον ἱστοριῶν. Χάρης 
δ᾽ ὃ Μυτιληναῖος ἱστορεῖ ὡς κάλλιστα μῆλα εὑρὼν ὃ ̓ 4λέ- 
ξανδρος περὶ τὴν Βαβυλωνίαν χώραν, τούτων τὲ πληρώσας 
τὰ σχάφη μηλομαχίαν ἀπὸ τῶν νεῶν ἐποιήσατο, ὡς τὴν 
ϑέαν ἡδίστην γενέσϑαι. οὐχ ἀγνοῶ δὲ ὅτι ὄψον χυρίως 

. 

ἐντὸς ϑεάτροιο ΒΡΥ. ἀντὸ --- μήλων αἀᾶᾷ, ΑΓ, δρίίοπιο Ηοθ: 

50Π 6111. οαι. ΡΎΙ,. Ἐπιδέλι μι Ρ. 1030, 40.. τὸ δὲ τανυσάμενος διὼ 
μήλων ταυτόν ἔστι. κατὰ τὸν ᾿Α΄ϑήναιον τῷ διὰ πάντων τῶν μήλων. 
τῷ παντὶ ΡΥΓΠ,. παντὶ τῷ Β. τὸ χὰρ τῆς ΑΒΟΡ, τῆς οπι. Ψ]ω. 

276 ε. ἀεὶ} αἰεὶ ΛΑ. μεγέθει) μεγέθη Β. γοῦν] Τ,666Ἀ9ᾶ-- ᾿ 
{ιν οὖν. ᾿ 

270 ἢ 277 ἃ. ῬΙυτᾶ οχ ἢ, 1. δεί!ε Ἐπιβέαίμιια ν. 867. 8068. 

ὃς τοῖς βοείοις --- -σῦχα χλωρὰ) ΟἸαπιεη5. ΑΙοχαπάειπυϑ. Ρ. θὅ, 
Ῥοίέ. Εὐδόξου] ἐηβόθου ΒΡ, Ζωρόϑεος) ϑεόδωρος “Ερ᾿(ο ὁ 
ἨΟΘΒΟ 6:1. : ᾿ : 

277 ἃ. Χάρης] χάρις Β. τούτων τεῦ “τὲ ταϑ] τῆν Φ’Ρ 6558. 
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χαλεῖται πᾶν τὸ πυρὶ κατασχεναξόμεγον, εἰᾳ. ἐδωδήν. ἤτοι 

γὰρ ἑψόν ἐστιν ἢ “παρὰ τὸ ὠπτῆσϑαι. ὠνόμασται. 
ἧς Πολλῶν. οὖν ὄντων τῶν. ἰχϑύων,. οὐς κατὰ τὰς 

ἑκάστας ὥρας ἐνδαινύμεϑα, ὦ ϑαυμασιώτατε Τιμόκρατες" 

χατὰ γὰρ τὸν “Σοφοκλέα 
ν» ἐἀΧΔΧΧορὸς δ᾽ ἀναύδων ἰχϑύων ἐπερρόϑει, 

σαίνουσιν οὐραίοισε Ὁ 
οὐ τὴν κεχτημένην, ἀλλὰ τὰς λοπάδας" καὶ χατὰ τὰς 
᾿Αχαιοῦ δὲ "Μοίρας ᾿ 

“Πολὺς γὰρ ὅμιλος ποντίου χω σοβῶν 
ἐνάλιος ϑεωρία, 2 
χραίνοντες οὐραίοισιν εὐδίαν ῥλάξ' 

ἁπομνημογεύσω δέ σοι ἃ περὲ ἑκάστου ἔλεξαν οἱ δειπνοσο- 
φισταί. πάντες γὰρ συνεισήνεγκαν εἰς. αὑτοὺς τὰς ἐχ βι- 

6 βλίων συμβολὰς, ὧν τὰ ὀνόματα διὰ τὸ πλῆϑος παραλείψω. 

“Ὅστις ἀγοράζων ὄψον, 

᾿ ἐξὸν ἀπολαύειν ἰχϑύων. ἀληϑινῶν 

ῥαφανῖδας ἐπιϑυμεῖ, πρίασ μαίνεται". ᾿ 
φησὶν Ἄμφις ἐν ““ευκάδι. Ἷ ἵγα. ὑμνημόνευτά, σοι γένηται 

τὰ λεχϑέντα, κατὰ στοιχεῖον τάξω τὰ ὀνόματα. καὶ γὰρ 
“Σοφοχλέους εἰπόντος ἐν «Αἴαντι μαρψηγοῳύβῳ τοὺς ἰχϑῦς 
ἑλλοὺς, 

᾿Εφῆχεν ἐλλοῖς ἰχϑύσιν διαφϑορὰν, 
ἐζήτησέ τις εἰ καὶ τῶν πρὸ. «αὐτοῦ τις τῷ ὀνόματι κἔ- 
χρηταῖι. πρὸς ὃν ὃ Ζωίλος ἔφη: ᾿Εγὼ «δὲ. οὐκ ὧν ὀψοφα- 

ἕψόν ἐστιν} ἔψόν ἔστιν Ο. ὄψον ἐστὸν Β. ἕψον ἐστὶ Ἐ᾿υϑέδεμ 5 ν. 868, 3, 
ὠπτῆσϑαι] ὀπτᾶσϑαι Ἐιβεδίμιι8. ἐνδαινύμεϑα ῬΙ.. εν τ 

»ύμεϑα Υ. “Σοφοχλέα] Ἐτ. 42. ρ. 680, 

277 Ὁ. ἐπερόϑει Β. ΟἸόΘη5. ΑἸοχαπᾶγιπιιϑ ῃ. 787, 19. χὐβδξ 
δ᾽ ἀναύδων ἐχϑύων᾽ ἐπερρεϑείη, ἡ μοῦσα ἣ τραγικὴ εἴρηκέ που. Ἰπᾶϊοα-.. 

νὴ Ῥογβόπιβ, σαΐνουσιν] σαίνοισιν Ῥι σαίνοντες Βυπποϊκῖαϑ. 
ἈρΉδοὶ γ. 1. γὰρ] δ᾽ τϑοίθ Εγίανἀξϊα5 Ρ. 4061. κύχλου ΑΒΏΡΆ. 

χύλλου ὙΙ,. Ψ. 8. χραίνοντες ΟΔΒΔΌΒΡΟΠΙΙΒ. ΓΙἸΌΓΙ χραένοντος. 

ἐευδυοις 1, ϑυραίοισιν ΑΒΡΨ. Δοδδοὶ ΘΟ β18. οπι. Ὁ. ἃ περὶ 
ἅπερ Β ! ΑΝ μόωι, 

277 ὁ. ΑΠΙΡΒΙ 15. ὙΘΥΒὰ5. δέει! Π. Ρ. 57. Ἀἀγοράζων] ἀγο-ὶ 
ραζειν 57. . ἀπολαύει» ἄπολλον τυ δι «ἀϊαντῆ Υ. 1297. 

ἐλλοὺς οἐ ἐλλοῖς Ο. ἑλλοὺς οὲ ἑλλοῦς Ψ1». ἕλλους οἱ εἰν ΡΥ Ζὺ- 

λος] δουνιθοθαίι Ζώϊλος. . ' ὩἝ 
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ἃ γίστατος. --- οὕτω. γὰρ Ξενοφῶν ὠνύμασεν ἐν ᾿4πομνημο- 
νεύμασι γράφων οὕτως. μὰ ᾿Οψοφαχγίστατός τε χαὶ βλακίστα- 
τὸς ἐστίν. “ οἶδα, ὅτι ὃ τὴν Τιτανομαχίαν ποιήσας. εἴτ᾽ 
Ἐὐὔμηλός ἐστιν ὃ Ἀορίνϑιος Ἢ “ρκχτῖνος ἢ ὅστις δήποτε 

χαίρει ὀνομαζόμενος » ἕν τῷ δευτέρῳ οὕτως εἴρηκεν 

Ἔν δ᾽ αὐτῇ πλωτοὶ ᾿χρυσώπιδες ἰχϑύες ἐλλοὶ 
γήχοντες παίζουσι δι᾿ ὕδατος ἀμβροσίοιο. 

ε ἔχαιρε δ᾽ ὁ “Σοφοχλῆς τῷ ἐπικῷ κύχλῳ, ὡς καὶ ὅλα δρα- 

ματα ποιῆσαι. καταχολουϑῶν τῇ ἐν τούτῳ μυϑοποιίῳ. 
0. Παρατεϑεισῶν οὖν ἁμιῶν ἔφη τις, Ταύτας “Αριστο- 

τέλης ἱστορεῖ τὰ μὲν βροαγχία ἔχειν καλυπτὰ, εἶναι δὲ χαρ- 
χαρόδοντας καὶ τῶν συναγελαζομένων "καὶ σαρχοφάγων, 
χολήν τε ἔχε εν ἰσομήχη τῷ ἐντέρῳ καὶ σπλῆνα ὁμοίως. 
λέγεται δὲ ὡς ϑηρευϑεῖσαι προσανάλλονται χαὺ ἀποτρώ- 

ἔ γουσαι τὴν ὁρμιὰν ἐχφεύχουσιν. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Ἄρ- 
χιππος ἐν ᾿Ιχϑύσι λέγων οὕτως ,,'ὍὩτε δ᾽ ἦσϑες ἀμίας πα- 
χείας.““ καὶ ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν “Σειρῆσι - 

Πρωὶ μέν γ᾽ ἀτενὲς ἀπ᾿ ἀοῦς ἀφύας ἀποπυρίξομες 
στρογγύλας, χαὶ ὃ δελφακίνας ὀπτὰ χρέα καὶ πωλύπους " 
καὶ γλυχύν γ᾽ ἐπ᾿ ὧν ἐπίομες οἶνον. οἴμοι μοι, τάλας 
περὶ σᾶμά μὲ χαλοῦσα χατίσχα λέγει φου τῶν καχῶν, 

271 ἃ. ᾿Αἀπομνημονεύμασι)] ΠΙ. 13, Δ. ΧεπορΡΒοπεῖθ νοῦραὰ ὅ0- 

ῬΠΟΟΙΣ ἐν θαϊε Ἐπιβέαι 5 μν. 807, 02. ορίζοπια ἀδοορίμβ.,. ἴῃ αιιὰ 

βογιρέυμι, ϑψθηνμοτώκος καὶ βλακίστατός ἔστι, φησὶ “Σοφοκλῆς. 

Ἔν δ᾽ αὐτῇ οτὰ. Ο. χρυσώπιδες ἑλλοὺ νήχοντο 6ΘΧ ϑοΡοο16 αἰξα- 

πε Επιβέδε 5 ν. 1389, 8. ἐλλοὺὶ Ὁ. ἑλλοὺ ΡΠ. 

ὩΤ7 6. δ᾽ ὃ σοφονλῆς Β. δὲ σοφοχλῆς ῬΨΤ. "Ἀριστοτέλης 
Ἧ.Α. Π. 11, 7. ν. 69. Εέγπιο]. Μ. Ρ. 83, 37. “μία, ἐχϑύς " ὅν φησιν 
"Αριοτοτέλης καρχαρόδοντα χαὶ τῶν συναγελαζομένων καὶ σαρκοφάγων. 
χολὴν δὲ ἔχει ἰδομήκη τῷ ἐντέρῳ χαὶ σπλῆνα. πικρὰ τὸ ἅμα ἰέναν τοῖς 
πλέουσιν. ἔοτν γὰρ συναγελαστικόν, ἀποτρώγουσαν ΑΒΟΡ. ἀποτρα- 

ἢ γοῦσαι ΨΙ,. 

4177 ἴ. ἀἀμκὶ ἐοϑιϊπιοηϊαπι ὁπ]. Ο οὐ 46 Ἐμμβιτθ εἰσ Ῥυϊηᾶ 

“ἰὰπίαπη γοῦθα ἀρροβυῖϊέ Πρωὶ --- στρογγύλας. Υ. 1. μέν γ᾽} μέν 

τ᾿ Β. ἀπεπυρίζομες ϑ'οἢνν εἰ ἢ. Υ. 2. πωλύπους ϑοῖινν οἰ β]ι.- 

πολύπους ΒΥΤ,. Υ. 3. ἐπ᾿ ὧν] ἐπῶν ΑΡ. οἴμου μοιὴ οἴβοι βου 

Δ... οἴμον οπιΐβ80 μος Ρ. Υ. 4. λέγει] λέγοι Β, φου ΒΡ. 

φοῦ ΥΙ],.. ; 

23 
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278 ὅ ὃ καὶ παρὰ τρίγλας τε χαὶ πάχηα κἀμίαι δύο 
διατεταγμέναι" μέσαι, φάσσαι" τε τοσσαῦται παρῆ ἿΣ 
σχορπίοι ἴξ. 

᾿Ἡριστοτέλης δὲ παρετυμολογῶν αὐτῆς οἰὐνομὰ φησιν ὦνο- 
μάσϑαι παρὰ τὸ ἅμα ἰέναι ταῖς παραπλησίαις" ἔστε γὰρ 
συναγελαστική. ἱΙκέσιος δ᾽ ἐν. τοῖς πέρὰ ὕλης εὐχύλους μὲν 
αὐτὰς εἶναι χαὶ ἁπαλὰς, πρὸς δὲ τὰς ΒΗ μέσας, 
ἧσσον δὲ τροφίμους. 

7 Ὁ δὲ ὀψοδαίδαλος ᾿Αρχέστρατος “ἐν τῇ Ταστρολο- 

᾿γίᾳ --- οὕτως γὰρ ἐπιγράφεσϑιαί φησι, «Ζυχόφρων ἐν τοῖς 
ν"" περὶ χωμῳδίας, ὡς᾿ τὴν Κλεοστράτου τοῦ Τενεδίου “Ἵστρο- 
λογίαν ----- περὶ τῆς ἀμίας φησὶν οὕτως 

Τὴν δ᾽ ἁμίαν φϑινοπώρου, ὅταν Πλειὰς καταδύνῃ, 
πάντα τρόπον σχεύαζε. τί σοι τάδε μυϑολογεύω; 
οὐ γὰρ μὴ σὺ διαφϑείρῃς γ᾽, οὐδ᾽ ἂν ἐπιϑυμῇς. 
ἐν δ᾽ ἐθέλεις χαὶ τοῦτο δαήμεναι, ὦ φίλε Μόσχε, 

5. ὅντινα χρή σὲ τρόπον κείνην ̓ διαϑεῖναν ἄριστα" 
ς᾽ ἐν συχῆς φύλλοις χαὶ ὀριγάνῳ οὐ μάλα πολλῇ" 

μὴ τυρὸν, μὴ λῆρον. ἁπλῶς δ᾽ οὕτως ϑεραπεύσας 
"ἐν συκῆς φύλλοις σχοίνῳ χατάδησον. ἄνωϑεν. ὦ 

εἶϑ' ὑπὸ ϑερμὴν ὥσον ἔσω σποδὸν, ἕν φρεσὶ καιρὸν 
10 γιγνώσχων ̓ , ὁπότ᾽ ἔστ᾽ Ὀπτὴ. χαὶ μὴ κατακαύσῃς. 

ἔστω δ᾽ αὐτή σοι Βυζαντίου ἐξ ἐρατειγοῦ, 
. εἴπερ ἔχειν ἀγαϑὴν ἐδολειρ, κἂν ἐγγὺς ἁλῷ που. 

278 ἃ. Υ. ὅδ. ὃ καὶ παρὰ τρίγλας] δχχα πάρα τρίγλαι ΟαβδΌΒΟΠα5. 

πάχηκ)] πουχῆαν ἹΚοοπῖα5 δ ατοροτι. Οοτ. Ρ. 201. Ψ. 6. τοσσαῦ-: 
ται δ Ισν ΟΝ. τοσαῦταν ΡΥΤ,. ᾿ παρῆς. Βομυνοῖρἢ, παρῆν 
“παρὰ τὸ --- συναγελαστική] ἘΠιβέδεμ᾽5 Ρ. 868,.9. ΒΆΝ μκὴ 
σόν τὲ (οταῦβ δά Χοποογαίρθιη μῃ. 77. 

278 νυ. ᾿Αστρολογίαν Ἡδτῖηρα ΟΡβογυϑίέ," ἢ. 179. ΤῊ τὶ γαστρο-- 
"λογίων. Ἐδάθπι Ῥουπιιίδεϊο Χ. Ρ. 4576. Ψ.Ὶ, Ψιάς δά 3148. 

Υ. 3. μὴ σὺ διαφϑείρηῃς Οοναῦϑ. ΓἱθΙὶ μή σε διαφϑείρη-. 
Ψ. 4. ἐθέλεις ΑΒΟ, ἐϑέλης ΒΥΙ.. 

᾿ 278 ο. Υ. 0. φύλλοις χαὶ] φίλλοις ἢ Β. Ψ. 8: συκῆς] συχοῖς 

Β. Υ. 9. ϑερμὴν} ϑουθοθαΐαν ϑέρμην. ν. 10. Βα δεθαξὰν 
᾿᾿7ινώσκων, ΨΟ 11. αὐτή ΑΟ. αὕτη ῬΥΙ,. Ροβέ δυπὸ γογβαπι 5ἷς 

Ῥογδῖε Ο ὡς εἴ γε ἑτέρωθεν εἴη, φησὶ, καταισχύνει τὸν πρόσϑεν ἔπαινόν. 
ν. 12. χὰν ἊΒ. χαὶ ῬΨΠ. ἁλῷ ποὺ ϑοιποιάοτιβ δᾶ 

Ανϊβίοε. Ἡ, Α. νοὶ]. 1. Ρ. ΠΧ. ἀλώπου Β. ἅλωπου Ψ. ἅλω που ῬΙ,. 
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τοῦδε τόπου, ̓ κεδγὴν λήψει. τηλοῦ δὲ ϑαλάσσης 

ὰ «Ῥλληεπονἐνάδος χείρων" κἂν κλεινὸν ἀμείψῃς ᾿ 
15 “ἽΤἰγαίου 'πελάγους ἔναλον πόρον, οὐχ ἔῶ᾽ ὁμοία 

γίγνεται, ἀλλὰ καταισχύνει. τὸν πρόσϑεν ἔπαινον. 
8. Οὗτος ὃ “Ἀρχέστρατος ὑπὸ φιληδονίας γῆν πᾶσαν 

χαὶ ϑάλασσαν περιῆλθεν ἀχριβῶς" ἐμοὶ δοχεῖ, τὰ πρὸς 
γαστέρα ἐπιμελῶς ἐξετάσαι βουληϑεὶς. καὶ ὥσπερ οὗ τὰς 
“Περιηγήσεις καὶ τοὺς Περίπλους ποιησάμενοι μετ᾽ ἀκρι- 
βείας ἐθέλει πάντ᾽ ἐχτίϑεσθαι, ὅπου ἐστὶν ἕχαστον χκαλ-᾿ 
λιστον βρωτόν τε ποτόν τε. τοῦτο γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ πῥοοι- 

6 μίῳ ἐπαγγέλλεται τῶν καλῶν τούτων ὑποθηκῶν ὧν “πρὸς 
τοὺς ἑταίρους ποιεῖται ἹΜόσχον. τε- καὶ Κλέανδρον, ὥσπερ 

ὑποτιϑέμενος αὐτοῖς χατὰ τὴν Πυϑίαν ζητεῖν 

Ἵππον Θεσσαλικὴν, ““ακεδαιμονίην τε γυναῖχα, 
ἄνδρας δ᾽ οἱ πίνουσιν ὕδωρ χαλῆς ᾿ἀρεϑούσης. 

Χρύσιππος δ᾽ αὐτὸν, δ᾽ ὄντως φιλόσοφος χαὶ περὶ πάντ᾽ 

ἀνὴρ, ἀρχηγὸν ᾿Επικούρῳ φησὶ γενέσϑαι 'χαὶ τοῖς τὰ τού- 
ἔ του ἐπισταμένοις, τῆς πάντα διαλυμηναμένης ἡδονῆς. καὶ 
γὰρ οὐκ ἐγκαλυπτόμενος ὁ ᾿Επίχουρος "λέγει, ἀλλὰ μεγάλῃ 
τῇ φωνῇ » Οὺ . γὰρ ἔγωγε δύναμαι νοῆσαι τἀγαϑὸν ἄφε- 
λὼν μὲν τὴν διὰ. χυλῶν, ἀφελὼν δὲ τὴν δι᾽ ἀφροδισίων 
ἡδονήν.“ οἴεται γὰρ, οὗτος ὃ σοφὸς: καὶ τὸν ἀσώτων βίον 

ἀνεπίληπτον εἶναι, εἴπερ, αὐτῷ προσγένοιτο τὸ ἀδεὲς χαὶ 
ἵλεων. διὸ καὶ οἱ τῆς χωμῳδίας ποιηταὶ κατατρέχοντές που 
τῆς ἡδονῆς "καὶ ἀχρασίας ἐπικούρους καὶ βοηϑοὺς βοῶσιν" 

79 49. Βάτων μὲν ἐν ΣΣυνεξαπατῶντι δυσχεραίνοντα ποιή- 
σὰς πατέρα τῷ τοῦ υἱοῦ παιδαγωγῷ καὶ, λέγοντα 

278 ἃ. Ὑ. 14. κλεινὸν Ῥογβοπαβ. ΤΌΤ κεῖνον. ν. 1. ἔδϑ᾽ 
διμοία)] ἔσϑ'᾽ ὅμοια Β. Ψ. 16. δεν θοθαίΐατν γένεται. ϑάλασσαν 
ϑϑάλατταν Β. Οοηΐ, Ρ. 320 ἀ. πάντ᾽ Β. πάντα ΡῬΥΪ.. ποτύν 
τὲ ἴῃ 1 Γ15. Οπιϊδϑα δαάιάϊε (ἀβαιθοηι5. Ἄὼ 

278 6. Θεσσαλικὴν] ϑεσσαλικὸν Β. ἦ ᾿μάδδυ νῶν Β. ὅθ 6- 
Ῥδίυγ “Ζακεδαιμονίαν. Ὑιάο᾽ ἀπποίξαξίοπθπι. λαχκεδαίμονν Ῥ, πάντ᾽ 
ΒΒ. πάντα ΡΥΙΠ,. τοὐτου] τούτοις Β. 

278 ἴ. χυλῶν ΑΒΟ. χειλῶν ῬΥ͂Τ,. Ψι4. 280 ἃ. ΧΙ, Ρ. 546 ἢ 
οὗτος] οὕτως ΑΘ. ᾿χατατρέχοντές (κατατρέχοντας Ὠ) που] τῶν Ἔπι- 

'κουῤείων αὐα. Βομννεῖρἢ.. κχαὺ ἀκρασίας ΔΒ. "καὶ τῆς ἀκρασίας ῬΥ͂Τ,. 

279 ἃ. Βάτων Οἀϑαιιθοπυ5., ᾽ΠῚ πλάτων. Ἰᾶδπι ΘΥΓοΙ βυθ] δα 
ΠΙ. Ρ- 103 δ. υ᾽ ᾿άοθτα ἔγαρτηδπέσπι δ] δίαπη ὁϑ. ώκαὶ λέγοντα] 

λέγει τὰ πρόσϑεν εἰρημένα ἡμῖν Β΄, φὰὶ Βαίοπίδ᾽ γθυϑι8 Ομ 1. 
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᾿Απολώλεχας τὸ μειράκιόν μου παραλαβὼν, 
ἀχάϑαρτε, καὶ πέπεικας ἐλϑεῖν εἰς βίον ΟΘ΄ 

ἀλλότριον αὑτοῦ, καὶ πότους. ἑωϑινοὺς 

πίνει, διὰ σὲ νῦν πρότερον οὐκ εἰϑισμένον. 
5. Β. εἶτ᾽ εἰ μεμάϑηχε, δέσποτα,. ζῆν, ἐγκαλεῖς; 

4. ζὴν δὲ τὸ τοιοῦτον; ΒΒ. ὡς λέγουσιν οἱ σοφοί. 

ὃ “γοῦν ᾿Επίχουρός φησιν εἰναί τἀγαϑὸν. 
τὴν ἡδονὴν δήπουθεν" οὐχ ἔστιν δ᾽ ἔχειν 

ταύτην. ἑτέρωϑεν" ἔχ δὲ τοῦ ζὴν παγκάλως 

10 εὔσως ἅπαντας Ἢ τυχὸν. δώσεις ἐμοί. 

"4. ἑόρακας οὐν φιλόσοφον. εἰπέ μοί τινα 

μεϑύοντ᾽ ἐπὶ τούτοις ὃ.᾽ οἷς λέγεις κηλούμενον; 

8. ἅπαντας. οὗ γὰρ τὰς ὀφρῦς. ἐπηρχότες 

καὺ τὸν φρόνιμον ζητοῦντες ἐν τοῖς περιπάτοις 
15 χαὺ ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ, ἀποδεδρακότα 

οὕτως, ἐπὰν γλαυχίσχος αὑτοῖς παρατεϑῇ 

ἔσασιν οὗ δεῖ πρῶτον ἅψασϑαι τόπου 
καὶ τὴν κεφαλὴν ζητοῦσιν ὥσπερ πράγματος, 

ὥστ᾽ ἐκπεπλῆχϑαι πάντας. 
. καὶ ἐν τῷ “Ανδροιρόνῳ δὲ ἐπιγραφομένῳ ὃ. αὐτὸς Βά. 
τῶν δαδδίδος τινὰ τῶν ἐπιεικῶν φιλοσόφων ἐπιφέρει 

᾿Εξὸν γυναῖχ᾽ ἔχοντα κατακεῖσθαι χαλὴν, 
καὶ “Ἱεσβίου Χυτρῖδε, λαμβάνειν δύο" 
ὃ φρόνιμός ἐστι τοῦτο, τοῦτο τἀγαϑόν: 
προνων “"- ταῦϑ'᾽ ἃ νῦν ἐγὼ λέγω. 

ν. 3. αὑτοῦ Ὑ1. αὐτοῦ Ῥ οἵ ἡ ϑρλνενμι οαϊεῖο. πότους] -ϑουθ6- 
δαί ποτοὺς. Ψ. 4. εἰϑιομένον ἀεἀϊ οχ 108. Τιοροθαίαν εὐθυσμέ- 

ψος. Ψ, 6. ζῆν «δὲ τὸ τοιοῦτον; ὡς] ζῆν δ᾽ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὡς ΑΟ. 
ζῆν δ᾽ ἐστὶ τὸ τοιοῦϑ᾽ ὡς ΡΥ͂Ι,. ζῆν δ᾽ ἐστὺὴ τὸ τοιοῦτον δοινν ΙΒ ἢ. 

ἀεϊοίο ὥς.  Ψ. 8. δήπουθεν δ᾽ οὐκ ἔστιν δ᾽ Ῥ. 

279 Ρ. Ψ. 9. παγκάλως] δὴ καλῶς 103. εἰ μὴ ἐκ τοῦ ζῆν καλῶς Ο. 
Ψ. 10. εὔσως ἅπαντας ἦ δοιιυνοῖρῃ. εὖ, σῶς ἅπαντας, ἢ ΡΥΙ,. 

σοντυρίο 108. Τοέυπι νογϑαπὶ ὁπ. Ὁ. 11, ἑόρακας] δουῖθο- 
Ῥαΐιν ἑώρακας. γ. 13. γὰρ] γοῦν, 103. ἯΥ 

279 ο. Ψ. 18. ὥσπερ Ῥουβοπιιβ. Γ,6β θδξιν ὡς περὶ. Βάτων 
(αϑαυθοπιβ. [ἰδνῖ; πλάτων.  ΟΥ͂. 2. χυτρῖδε δομνν εἰρ ἢ. εὐϊεῖο. 
χυτρίδε ῬΥΊ,. χυτρέδια Ροχβοιὰβ δά Αὐβίορμαπὶβ Αομάγπ. 1174. 
Ρ- 123. Ψ. 3. δ᾽ φρόνιμεός ἔστι, τοῦτο. οη, (Ὁ, τοῦτο, τοῦτο 
τἀγαθὸν Ολβαυθοηι5. τοῦτο τἀγαϑὸν ΒΟΡ, τοῦτ᾽ ἀγαϑὸν Ἀ. τοῦτο 
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εἰ τοῦτον ἔζων πάντες ὃν ἐγὼ ζῶ βίον, 
οὔτ᾽ ἄτοπος ἦν ἂν οὔτε μοιχὸς οὐδὲ εἷς. 

“Ἡγήσιππος δ᾽ ἐν Φιλεταίροις 

᾿Επίκουρος ὃ σοφὸς. ἀξιώσαντός τενος 

. εἰπεῖν πρὸς αὐτὸν ὃ τι ποτ᾽ ἐστὶ τὰ) γαϑὸν, 

ὃ διὰ τέλους ζητοῦσιν, εἶπεν ἡδογήν, 
Β. εὖ Γι ,» ὦ χράτιστ᾽ ἄνϑρωπε χκαὺ “σοφώτατε ᾿ 
τοῦ γὰρ. 'μασᾶσϑαι χρεῖττον οὐχ ἔστ᾽ οὐδὲ ἕν 
ἀγαϑόν" πρόσεστιν ἡδονῇ γὰρ τἀγαϑόν. 

. 10. ᾿Ασπάζονται δὲ οὐ μόνον οἱ ᾿Επικούρειοι τὴν ἦδο- 
γὴν, ἀλλὰ καὶ οἱ 'Κυρηναϊκοὶ χαὶ Μνησιστράτειοι δὲ χα- 

ὁ λούμενοι. χαὶ γὰρ οὗτοι ζὴν μὲν ἡδέως χαίρουσιν, ὡς φησι 

“Ποσειδώνιος. οὐ μαχρὰν δὲ τούτων ἣν καὶ “Σπεύσιππος, 

ὃ Πλάτωνος ἀχουστὴς καὶ συγγενής. "Διονύσιος γοῦν ὃ 

τύραννος ἐν ταῖς πρὸς αὐτὸν ἐπιστολαῖς χαὶ τὰ τῆς φιλη- 
δονίας αὐτοῦ διεξερχόμενος, ἔτι δὲ τῆς φιλαργυρίας ἕ ἐρανί- 

ξεσϑαί τε παρὰ πολλῶν αὐτὸν διελέγχων ὀνειδίζει καὶ τὸν 
“ασϑενείας τῆς ᾿ἀρκαδικῆς ἑταίρας ἔρωτα, ἐπὺ πᾶσί τε 

λέγει τάδε.,, Σὺ τισὶ φιλαργυρίαν ὀνειδίζεις, αὐτὸς μηδὲν 
ἐλλελοιπὼς αἰσχροκερδίας ; τί γὰρ ᾿οὐ πεποίηκας; οὐχ ὑπὲρ 
ὧν Ἑρμείας ὥφειλεν αὐτὸς ἐχτετικὼς ἔρανον συνάγειν ἐπι- 

χειρεῖς ; “΄. ψλ ὃ 

ο 11, Περὶ δὲ τοῦ ᾿Επιχούρου Τίμων ἐν τρίτῃ σίλλων 
φησὶ 

Ταστρὶ χαριζόμενος, τῆς οὐ λαμυρώτερον οὐδέν. 
Ταυτῆς γὰρ ἕγεχεν ὃ ἀνὴρ καὺ τῆς ἄλλης τῆς κατὰ σάρχα 

ἡδονῆς ἐχολάχευε καὶ ᾿Ιδομενέα χαὶ Μητρόδωρον. χαὶ αὐτὸς 

τοῦτ᾽ ἀγαϑὸν ΨΤ,. Ψ. Ὁ. πάντες] ἅπαντες Ῥ. ζῶ δᾶ. ΑΒῸ. 
οὁπι. ΡΥΙ,. ᾿ , , 

279 4. Ὑ. 6. οὐδὲ εἴς δὲ ἱπῖγτα οὐδὲ ἕν Τ,, οὐδεεὶς οἱ οὐδεὲν ΡΥ’ 

Φιλεταίροις] Φιλέταιρον απο ἴδθυϊαπι ἄϊοϊε δ 445 ἴῃ “γής 
διππος. Ὑ. 3. εἶπεν Τ,. εἰπεῖν ΒΡΥ͂. ν, 06. ἡδονῇ Βομννοῖθῃ. 

ἡδονὴ ΡΥ͂Ι,. ᾿Επικούρειοι) ἐπικούριον ΑΒ. «Κυρηναϊκοὺ)] κυρα- 

ψαικοὺ Β. μνηοιστράτειον Ο. μνησιστρώτιον ῬΥ͂Τ,. 
279᾽ 6. καὶ γὰρ --α Ποσειδώνιος οπι, Ὁ, καὶ γὰρ ΑΒΡΥ͂, καὸ 

γὰρ καὶ τ... 6 τούτων ἦν ΑΒΟ. τούτων ἂν ἦν ΡΥΓ,, ἔτι δὲ] [.6- 

Βοθαίαν ἔτι τε. ᾿ἀρχκαδιχῆς Μοπᾶρίαβ: δὰ ῬΙΟΡοη: 1.δοτέ, ΤῊ. 40, 
ὁχ ΧΙ]. Ρ. δ40 ἃ, Πιρν ἀρ μαμΝ ἡ λλχελοιπὼς ΑΒΌ, ἐκλελου- 
πὼς ΡΥΙ,. , 

279 ἢ, Τίμων] Οοπῖ, ΓΜ. ν᾽ 168 ἀ. - σίλλων]. σιλλῶν Ῥ, 
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δέ που ὃ Μητρόδωρος οὐκ ἀποκρυπτόμενος τὰς ,καλὰς 

“ϑοταύτας ϑέσεις" φησὶ » Περὶ γαστέρα γὰρ, ω “φυσιολόγε 

Ρ 

Τιμόκρατες : περὶ γαστέρα ὃ κατὰ φύσιν. βαδίξων λόγος 

τὴν ἅπασαν ἔχει σπουδήν.“ ᾿Επίχουρος γὰρ ἣν ὃ τούτων 
διδάσχαλος; ὃς «καὶ βοῶν ἔλεγεν ., ̓ Αρχὴ καὶ. ὁίζα παντὸς 

ἀγαϑοῦ ῇ τῆς γαστρὸς ᾿ἡδονὴ, καὶ τὰ “δοφὰ καὶ τὰ πε- 
ριττὰ᾽ εἰς ταύτην ἔχει τὴν᾽ ἀναφοράν. “ χῶν. τῷ περὶ τέλους 

δέ φησιν οὕτω πως »" Οὐ γὰρ ἔγωγε; δύναμαι νοῆσαι τά- 
γαϑὸν ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ ᾿χυλῶν ἡδονὰς, ἀφαιρῶν δὲ 
τὰς. δι᾿ ἀφροδισίων, ἀφαιρῶν δὲ τὸς δι᾿ ἀχροαμέτων, 
ἀφαιρῶν δὲ τὰς διὰ μορφῆς χατ᾽ ὄψιν ἡδείας κινήσειξζ. “ς 

καὶ προελϑών φησι λέγ δ 5» Τιμητέον τὸ χαλὸν καὶ τὰς 
ἀρετὰς χαὶ τὰ τοιουτύτροπα » ἐὰν ἡδονὴν Κρ ρ ἐμ φϑε νὰ ἐὰν 

δὲ μὴ παρασκευάζῃ, χαίρειν ἐατέον.“ ' 
12. Πρότερος δὲ τοῦ ᾿Επικούρου “Σοφοχλῆς ὁ τραγῳ- 

διοποιὸς ἐν ᾿ἀντιγόνῃ περὶ τῆς ἡδονῆς τοιαῦτ᾽ εἴρηκεν ᾿ 
Γὰς γὰρ ἡδονὰς. : 

ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίϑημ᾽ ἐγὼ 
ζὴν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι γεχρόν. 
πλούτει τε γὰρ χατ᾽ ᾿οἶχον . εἰ βούλει, μέγα; 

καὶ ζῆ τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων; ἐὰν δ᾽ ἀπῇ 

τούτων τὸ χαίρειν, ταλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς 

ἀνὴρ} ἀὴ Βι. ὃ Μητρόδωρος --- (280 Ὁ) χαίρειν. ἐατέον Βοβοιῖε 

ΧΙ]. Ρ. 8406 εκ. 
280 ἃ. ὃς καὶ βοῶν 1, οἱ ϑομυγ Ιβ., οὐϊεῖο. ὃς οπι. ΒΡΥ. 

χυλῶν 1,. χειλῶν ΡΥ͂. γιά. 278 ἔ. ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι᾽ ἀκροαμά-- 

τῶν αἀᾷ. 1,. οπι. ΡΥ͂. Ἐρίουχῖ Ἰοοαπὶ Οἴοορο Τυβουϊ. 1ΠΠ. 18. 1έὰ 65: 
ἀπίογργοίδίαϑ . Νθο δαυΐϊάθπι μα θο αὐυοᾶ 1πέ6}Πρ πὶ θοπαπὶ 116, 
ἀεέγαθπ5 δᾶ5 νοϊυρέαίο5. αὰᾶ6 Βᾶροῦ, Ρογοϊρ᾽ απέιν, ἀθέγα μη Ἔν 

4086 δυάϊία δ οαπίϊθιι5, ἀθίγα 6 η8 θἃ85 δἰΐϊδπὶ 486 6Χ [Ὁ Π|18 Ρ6Γ- 

οἰρίαπίαν ΟΟᾺ}15, βιιν 8 ΠΟ 065, βῖνθ 486 αἸΐαθ γυοϊυρίαίο5. ἱπ 

ἐοΐο Ποπιῖπθ οι βππαηΐαν απο] 6 ὲ 56 ηδιι. “. 

280 ". τὰς διὰ μορφῆς] καὶ τὰς διὰ μορφῆς 546. φιοᾶ ΘΧργΘοΒδὶέ 
Οἴσοο. προελθὼν} προσελϑὼν ΑΒΡ. οπι. Ο, αυἱΐ ροϑδὲ χινήσεις 
δῖ. ρουρῖξ, καὶ ὅτι τιμητέον τὸ καλόν. λέγειν ἀοϊοπάππι νἱἀθέαγ. 

. παρασκευάΐζη" ἐὰν δὲ αἀά. ΑΟΙ, οὐ 540. οπι. Υ͂. παρασχευάζῃ " 

ἐὰν δὲ μὴ οπι. ΒΡ, τραγῳδοποιὸς Ῥ, ᾿Αντιγόνῃ! ΜΝ. 1108. 
ΒΟΡΒΟΟΙ15. Ὑ θυ βτι5 ἱέογαην. Δρροβαϊέ ΧΙ. Ρ, 547 ο. ; ᾿ ; 

280 ς, Ὑ.4. πλούτει τε ΑΟ, πλουτεῖτε ΡΥ. πλουτεῖ τε ἴ.. βούλει, 

μέγα 1,. βουλοίμεθα ῬΥ͂. Υν. ὅ. ἀπῆν Ρ.. ν. 6. τἄλλα 

ἐγὼ 8. τἄλλα λέγω ΒΡΥ. 'καπγοῦ σκιᾶς) καπνοὺς, σκιὰς Β. καπνοῦ 
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οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὺ. μυνς σὴν. ἡνσμμ:; 

Φιλέταιρος Κυναγίδι : 
{{ δεῖ } γὰρ. ὄντα ϑνητὸν,, ὲ ἱκετεύω ἢ ποιεῖν, Ν ῷ 

πλὴν ἡδέως ζὴν τὸν βίον καϑ'᾽ ἡμέραν, - πε ἀκ οὐ 
ἐὰν ἔχῃ. τις ὁπόϑεν; ἀλλὰ δεῖ σχοπεῖν νυ ἀν 
τοῦτ᾽ αὐτὸ, τἀνϑρώπει᾽ ὁρῶντα πράγματα Ν 
εἰς αὔριον. δὲ Ἂχ φροντίζεῖν εἴ τι 

ἔσται. περίεργόν. ἐστιν ἀποκεῖσθαι πάνυ 
ἕωλον ἔνδον ἀργύριον. 

καὶ ἐν Οἰνοπίωνι δὲ. ὃ αὐτός φησι 
, Θνητῶν. δ᾽ ὅσοι 

ζῶσιν καλῶς, ἔχοντες ἄφϑονον βίον, 
ἐγὼ μὲν αὐτοὺς .ἀϑλίους εἶναι λέγω. : 

οὐ γὰρ ϑανῶών [7ὲ] δήπουθεν ἔγχελυν φάγοις 7. 

οὐδ᾽ ἐν νεκροῖσι σέττεταν. γαμήλιος. ι 
18. ᾿Απολλόδωρος δ᾽ ὃ Καρύστιος ἐν {1 ῥαμματεδιρποιῷ 
ὯὮ πάντες ἄνϑρωποι, τί τὸ. ζὴν ἡδέως. 

παρέντες ἐπιμελεῖσθε τοῦ" κακῶς ποιεῖν 

πολεμοῦντες ἀλλήλους; πότερα πρὸς τῶν ϑεῶν. 

ἐπιστατεῖ τις τοῦ βίου γυγὺ τύχη 

5 ἄγροικος ἡμῶν, οὔτε παιδείαν ὅλως 

εἰδυῖα, τί τὸ καχόν ποτ᾽ ἢ) τί τἀγαϑὸν 

σεν συν χορ κὴν Ποῦ σ 

σκιὰς Ῥ. . 7. οὐκ ἄν ἀαά. Τ,. οπι. ΡΥ͂. Κυναγίδι ΨΙΤ,. κυ- 
γνάγιδι Ῥ κυνάγε, ὅτι Β. οπι. Ο, Κυνηγίδε ΡΝ αεῖν. Ψιάο. ἀπποέδεϊο-- 

Πθπι. ΨΟ 1. τί οπι. Ὁ. δεῖ ΑΒΟ. δὴ ῬΨΠ. Ὑ, 2, ἀλιὰ-- 
πράχμαψαι ὁπι. ἘΠῚ τ ΔΜ, 4. τοῦτ᾽ αὐτὸ. ΔΑ, τοῦτο τ᾽ αὐτὸ. Β, τοῦτ᾽. 

αὖ τὰ γ. τοῦτ᾽ αὖ του Ῥ, τοῦτ᾽ αὐτὰ Ι,, τἀνϑρώπει" τ᾽ ἀνθρώ- 

πιᾳ Β. τἀνθρώπι᾽ Ῥ. δρῶντα ΑΒΡ, ὁρῶν τὰ ΝΙ,. ; 
280 ἀ. φροντίζειν εἴ εἴ, τι] μηδὲ φροντίζειν ὃ τὸ Ἐτγδιγάϊίαβ Ρ. 441. 

μηδὲ οἰίαηι. ατδέϊι5 δαρρίονογδξ ἴῃ Ἐχοογρεῖβ Ὁ. 878. 5 Ὗ.. 1. 
Θνητῶν δ᾽ δοοι] δ᾽ οπι. Β. Υ. 4. οὐ γὰρ] οὐκ ἄνξῬ Ὃς γε οΙος, 
Ῥούβοπιιθ, δήπουθεν ΒΡ. δουιθουδέυ δήπουϑ᾽, δήπουθ᾽ ἂν Ῥοτ- 
Β0Π05. ΠΟΥ͂. ὅ. πέττεται Ῥ. πέπτεται ΨΙ;. ἀπολλόδωρος 
δ᾽ ὁ ΑΒΡΥ᾿ δ᾽ οἦϊ. 15.511. Γ᾿. "αὲ ἀπολλόδωρος ὃ ὁ 6. γραμματι- 
διοποιῷ Α οἱ οοαοχ ἨΔ] αἰπι5.. γρόμμανι διοποιῷ Β. γραμματιδο- 
ποιῷ ΡΥῚ,. δι 

50 δον. 2; 'χακῶς] χαλῶς ἌΡ, Ψ΄. 3. ἀλλήλους ΨΙ,. ἀλλή-, 

λὼν Ῥ. ἀλλήλοις ατοξία8. Ψ. 6. τί τὸ κακόν ποτ᾽ ἢ, τί τἀγαϑὸ»} 
δ. Ἐνβαγάίαβ Ρ. 461. δέ, ἀξ νἱάρέευν, Ῥογβοπιβ δά Δυβέορῃ. Νι}." 

1203. », 48. τί τὸ κακὸν ἢ τί ποτ᾽ ἢ τί τἀγαθὸν Ἀ. τί τὸ κακὸν ἢ] τί; 
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ἔστ᾽ ἀγνοοῦσα παντελῶς,. εἰκῆ τέ πως ; 
ἡμᾶς κυλίνδουσ᾽ ὅντιν᾽ ἂν τύχῃ τρόπον; ᾿ 

οἶμαί. 7: τίς γὰρ᾽ μᾶλλον. ἂν προείλετο. 
1 Ἕλλην ἀληϑῶς οὖσα λεπομένους ὁρᾶν 

τ αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν καὶ καταπίπτοντας γεχροὺς, 
ἐξὸν. ἱλαροὺς, παίζοντας, ὑποπεπωκότας, 

αὐλουμένους ὡδί; λέγ᾽ αὐτὴ, γλυχυτάτη;, 
ἔλεγχ᾽ ἄγροικον οὐσαν. ὑμῶν ἫΡ τύχην. 

καὶ προελϑὼν ᾿ 
Οὐ τοῦτο τὸ ζὴν ἐστὶ τὸν καλούμενον 
ϑεῶν ἀληϑῶς βίον; ὅσῳ δ᾽ ἡδίονα 

τὰ πράγματ᾽ ἐν. ταῖς πόλεσιν ἦν ἂν ἢ τὰ νῦν; 
εἰ μεταβαλόντες τὸν "βίον διήγομεν" 

5. πίνειν ᾿ϑηναίους ἅπαντας τοὺς μέχρι 
ἐτῶν τριάχοντ᾽ » ἐξιέναι, τοὺς δ᾽ ἱππέας 
ἐπὶ κῶμον εἰς" Κόρινϑον ἡμέρας δέχα 
στεφάνους ἔχοντας χαὰ μύρον, πρὸ ἡμέρας 
τοὺς τὴν ῥάφανον πωλοῦντας ἕψειν. ἹΜεγαρέων;- 

10 εἰς τὸ βαλανεῖον ἀπιέναι τοὺς συμμάχους, 
χεραννύναι τὸν οἶνον Εὐβοῆς" τρυφὴ ᾿ 
καὶ βίος ἀληθῶς. ἀλλ᾽ ἀπαιδεύτῳ τύχῃ. 

δουλεύομεν. 

ποτ᾿ ἢ τί τ᾽ ἀγαθὸν Β. ἥ τὶ τὸ καχὸν, ἢ τί πότε τἀγαϑὸν Ὁ. τί τὸ᾿ 
κακὸν ἢ τί ποτ᾽ ἢ τἀγαθὸν ῬΥΓ,: τί ποτὲ τὸ κακὸν, ἢ τί τἀγαθὸν 

Ῥουβοπαβ ἴῃ Αανθυβαυ 5 δὲ Εἰ ιγἀεΐι5. ῥ. 401. Υν. 7. τέ πως] 
ΟΓΙ θα τὲ πῶς. Υ. 8. κυλῴδουσ᾽ Ῥ. χυλίνδουοα Β. ϑοῦῖθοθα- 

{Ὁ χυλινδοῦσ᾽. Υ. 9. τίς] πῶς ἸΙδοοῦϑῖαβ ἡ. 103. γὰρ οἱι. Β. 
Ὑ. 10. λεπομένους ΑΒΌΒ. λυπομένους ΡΥΠ. [π8 αἰγᾶᾳιι6 50} 1- 

Ρίαγα 6ϑβέ, 

280 ΠΥ. 12. ὑποπεπωκότας Ὁ, ὑποπεπτωκότας ῬΥΨΤΙ,. γ. 13. 
αὐλουμένους] Βοαφαοπεία οπι. Ὁ, 4ὰϊ 56 ρεγξὶε εἶτ᾽ ἐπάγει, ἀπαιδεύτῳ. 
τύχη δουλεύομεν. ὧδὲ] ὠδὲ Ψ1.. ὠδὲῖ Α. δεν Ῥ' ῳ δὲν Β. 
λέγ᾽ αὐτὴ Ἅ. λεγαύτη Ῥ. λὲ γ αὑτῇ Β. λέγειν ὦ ΚΙ. προελϑὼν]. 
προσελϑὼν Ῥ, ΟῚ, τὸν καλούμενον ἡερλίϑ τὸ καλούμενον 
ΡΥΙ.. γ. 3.2] ἣν Β. ἡ Ρ. Υ. 4. εἰ] οὗ Β. μεταβαλόν-- 

τὲς Τ,. μεταβαλλόντες (516) Υ, μεξαβάλλοντες ΒΡ, , ; 

281 ἃ. Ψ. ὅ. ἅπαντας τοὺς ΒΏΡΕ. ἅπαντας καὶ τοὺς 1. 

ν. 6. δ᾽ ΡΙ,. δι Υ, Εξο. μᾶπο Ρᾶτεσαϊαπι ΟΠ ἀοϑι 46 ΓΕΠΊ, 
ΨΟ11. τρυφὴ ΑΒΡ, τοῦτ᾽ ἦν τρυφὴ γ1.. 
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44, Φιλήδονον δ᾽ οἱ ποιηταὶ καὶ τὸν ἀρχαῖόν φασι 
γενέσϑαι Τάνταλον. ὁ γοῦν τὴν τῶν “Ἱτρειδῶν ποιήσας 
κάϑοδον ἀφικόμενον αὐτὸν λέγει πρὸς τοὺς ϑεοὺς καὶ συν- 
διατρίβοντα ἐξουσίας. τυχεῖν παρὰ τοῦ Διὸς αἰτήσασϑαι 

ὅτου ἐπιϑυμεῖ. τὸν δὲ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις ἀπλήστως διᾶ- 
χείμενον ὑπὲρ αὐτῶν τε τούτων μνείαν. ποιήσασϑαι καὶ 
τὸν ζῆν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ϑεοῖς. ἐφ᾿ οἷς ἀγαναχτή- 

σαντα τὸν Δία τὴν μὲν εὐχὴν ἀποτελέσαι. διὰ τὴν ὑπόσχε- 
“ς σιν, ὕπὼς δὲ μηδὲν ἀπολαύῃ τῶν παραχειμένων, ἀλλὰ δια- 

τελῇ ταραττόμενὸς, ὑπὲρ τῆς. κεφαλῆς ἐξήρτησεν αὐτῷ 
πέτρον, δι ὃν οὐ δύναται τῶν παραχειμέγνων τυχεῖν οὐ- 
δενός.“, χαὶ τῶν στὠϊχῶν δέ τινες συνεφήψαντο ταύτης τῆς 
ἡδνδ: ᾿Ερατοσϑένης. γοῦν δ' Κυρηναῖος,᾿ μαϑητὴς γενό- 

μένος, “4ρίστωνος τοῦ Χίου, ὃς ἣν εἷς τῶν ἀπὸ τῆς στοᾶς, 

ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Φρίσέωνε παρεμφαΐνει, τὸν διδάσχα: 
ἃ λον ὡς ὕστερον. δρμήσαντα ἐπὶ τρυφὴν λέγων ὧδε. » Ἤδη 

δέ ποτε χαὶ τοῦτον πεφρώρακα τὸν τῆς ἡδογῆς, Ζαὲ ἀρετῆς 

μεσότοιχον διορύττοντα καὶ ἀναφαινόμενον παρὰ τῇ ἡδονῇ. “ 
χεὲ “Ἵπολλοφάνης. δὲ, γνώριμος. δὲ ἦν χαὺ οὗτος τοῦ. "Αρί- 
στῶνος,. ἐν τῷ 4ρίστωνι,, χαὶ αὐτὸς. ̓οὕτως ἐπιγράψας τὸ 
σύγγραμμα, ἐμφανίζει. τὴν τοῦ διδασκάλου “φιληδονίαν. 
περὶ. δὲ Διονυσίου τοῦ Ἡρακλεώτου τί δεῖ καὶ λέγειν; Ὁ ὃς 
ἄντιχρυς ἀποδὺς τὸν τῆς ἀρετῆς χιτῶνα ἀνϑινὰ μετημφιά- 
αατο.. καὶ “Μεταϑέμενος χαλούμενος. ἔχαιρε,. καίτοι γηραιὸς, 

ε ἀποστὰς τῶν τῆς στοᾶς λόγων καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Επίκουρον μὲ- 
᾿ ταπηδήσας. περὶ. οὗ οὐκ ἀχαρίτως ὃ Τἴμων ἔφη 

Ἡνίκ᾽ ἐχρὴν δύνειν, γῦν ἄρχέται ἡδύνεσθαι. 

28} Ὁ. κάϑοδον] μέθοδον Β.. ἐπιϑυμεῖ ἐπεθύμει ρεΐπνατα, μᾶ-: 
γεν τῆ οὐλάλφάρ. Α(. ̓ ὠρ ϑρηρῃ ΡΥΙ.. 

281 ς. δ ὃν. Δ. δι ὧν ΡΥ͂Ι. ἐπὶ τρυφὴν ΑΒ. εἰς τρυ- 

φὴν ῬΥΙ,. ἐπὶ τὴν τρυφὴν, Ο. ᾿ 

281] ἀ. καὶ ᾿Απολλοφάνης --- φιληδονίαν οτα. Ὁ. ᾿Απολλοφάνης 
Οαβαυθοπιβ, θεῖ ἀφάνης. ἄνθινα (ἀνθινὰ Οαβδυθοπιι8 ἴῃ δη- 
ποίδείοπθ) μετημφιάσατο ἴ.. κι λανν, ἠδεθκεαι Ψ. ἀντιμεταμφιάσας Βα-͵ 
5... ἀντιμετημφιάσατο Ῥ, 

281 6. γηραιὸς ΑΟ. γεραιὸς ΡΥ, - Υ̓͂, 1, νῦν] τότ᾽ Ἐπία- 
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ὥρη. ἐρᾶν, ὡρη. δὲ “γαμεῖν, ὥρη δὲ πεπαῦσϑαι». 
Κι ἢ ᾿Απολλόδωρος ὃ ᾿᾿ϑηναῖος ἐν τῷ τρίτῳ. περὶ “Σύώ- 

φρονγος. τῷ εἰς, τοὺς ἀνδρείους μίμους,. 'προϑεὶς τὸ » Κα- 
ταπυγοτέραν τ᾽ ̓ αλφηστᾶν " φησὶν » ̓ χϑῦς τινες οὗ. ἄλφη- 

Γ σταὶ. τὸ μὲν ὅλον χιρροειδεῖς., πορφυρίζοντες, δὲ κατά τινα 

μέρη. φασὶ δ᾽ αὐτοὺς ἁλίσκεσθαι σύνδυο χαὶ. φαίνεσθαι 
τὸν. ἕτερον ἐπὶ τοῦ ἑτέρου κατ᾽ «οὐρὰν ἑπόμενον. ἀπὸ τοῦ 

οῦν χατὰ τὴν πυγὴν ϑατέρῳ.͵ τὸν ἕτερον ἀκολουϑεῖν τῶν 

ἀρχαίων τινὲς τοὺς ἀχρατεῖς καὶ χαταφερεῖς οὕτω καλοῦ- 

σιψ.. “Ἱριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ. “ζώων μονάκανϑον εἶναι 
χαὶ κιρρὸν τὸν ἀλφηστικχόν. μνημονεύει, δ' αὐτοῦ καὶ Ιγου- 

282 μήνιος ὃ “Ηραχλεώτης ἐν ᾿Δλιευτικῷ οὕτως 
Φυκίδας͵ ἀλφηστήν τε καὶ ἐν χροιῆσιν. ἐρυϑρὸν, 
σχορπίον.. Οὐ ΔΥ͂ς ὯΝ 

καὶ ̓ Επίχαρμος. ἐν Ἥβας γάμῳ. » 
κ Μύες ἀλφησταί τε κορακῖνοί, τε χοριοειδέες. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Μίϑαικος ἐν ᾿Οψαρτυτιχῷᾳῳᾳ 

τηΐαβ ν. 1691,.30:. ΟΞ 0Ψ.2. ὥρη δ᾽ Ἰρὰν Ἐαυδέαξῃεῖυ6. ὀῸ᾽ πεῖ 
παῦσϑαι Υ1,. παύεσϑαν ΑΒΟΡ εἐ Ηϊπδέδεμει5. “,Καταπυγοτέραν} 

ΒΙοπιποϊὰυ5 καταπυγοτέρα: νἱάς δὰ 11. μΡ, 89 ἃ. τϑοΐβ, πὶϑὶ δὶ λιχνο-- 
τέραν οὰπὶ δομυν 5}. ΒΟΥΙΡὶ μ)8 115, Ασριβαξίνιβ πος ἴπ Ιοοῦ ἀπογαπι 
δταπιτη 8 ΕἸ ππὶ δυοέογιἐαέθ ἐοπῆντιδέιν, Ἐπδίδέμι!, «αΐ ν. 1160, 
Δ4δ. καταπυγωτέραν ἀλφηστῶν ἑαπᾳυᾶπι ἈρΟΙΠΟάοΥΙ γοῦρθα δέέξαϊε ἃ 
ὁριἔοπηθ ἀδοθρίαβ, ες Ἐξνποὶ. Ν. Ρ- 72) δ1. υἱὲ τἰαρυβρηγ 
ἀλφηστῶν Βοτϊρέμπῃι: . 

281 Ὁ, χιρροειδεῖς πἰμανδς, Μ.ν. 72, 82, κιρροειδεῖς α: χήροει- 

δεῖς ΡΥ͂Ί,. σύνδυο ῬΥ͂Ι,, Ἐπϑεδεμ!5 δὲ Ἐενπιοῖ. σὺν δύο ἍΟ. 
ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ΡΥΊ, εὲ ἘτνπΙΟΙ. ἐπὲ τῷ ἑτέρῳ Ὁ. Οπι. Ἐπιδέδεμῖιι8.. 
ἀπὸ τοῦ οὐν} ἀπὸ γοῦν τοῦ ἘένπΙΟ]. Ιἤεπι οπὶ. κατὰ. ϑατέρῳ] 
ἑτέρῳ Ἔν π01. ππρ πο ἐπακολουϑεῖν. σΝοΝ ᾿ παταφε- 

ρεῖς ῬΥῚ, εἐ Ἐσβεδέμει. κατωφερεῖς σ. κατωφερεῖς ἙΨΨ πιο. δ᾽ ἐν 
τῷ Ο. Αβθογαΐ "δ᾽. δ᾽ αὐτοῦ ΡΥ, δ᾽ αὐτῶν ΑΒ. ἷ 

᾿ς 282 ἃ. Ναπλοπῖ γϑυῦθὰ ἱξογαπι δἰέαμε Ρ. 319 ο. 320 6. εἕ Ἐρί- 

οπανγηῖ Ρ. 308: 6. Ἐρ᾿οπανπιὶ γεῖθὰ οὁπὶ. Ὁ. Μύες] Ἧς μύες 
Ομ εἰ ριι. Ῥοΐογδξ ραυῖ ππστο αὶ μύες. τε αὐἀάῇΓτεέαπι οχ 308. 

κοριοειδέες ΑΒ. κηριοειδέες ΡΨ]... 14, δα 904 ες, 308 ὁ. ᾿μνημο- 
νεύειν --- Ὄψ. οπι. Ὁ. μίϑαικος Β. μύθαικος ΡΥ͂Ι,. Ἐρ᾿ΟδαΥ πὶ 

᾿γΘΓΒαΒΊ01η. Ο. Βορρέαμέυν Ρ. 328 ἃ» 
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(06. “ΝΘΙΑ͂ΣΣ, κάλλιχϑυς. τούτου μέμνηται ᾿Επί- 
χαρμὸς ἐν Ἥβας γάμῳ ᾿ Ἢ 

Ὁ Καὶ σχιρίας χρόμιός ϑ'᾽, ὃς ἐν τῷ ἡρι καττὸν ᾿ἀνάγνιον 
ἰχϑύων πάντων ἄριστοξ γ ἀνϑίας δὲ χείματι- 

λέγει. δὲ ᾿Ανάνιος οὕτως . 

Ἴξαρι, μὲν χρόμιος ἄριστος, ἀνϑίας δὲ χειμῶνι, 
τῶν καλῶν δ᾽ ὄψων. ἄριστον καρὶς ἐκ συχέης φύλλου. 
ἡδὺ δ᾽ ἐσϑίέειν ,χιμαίρης φϑινοπωρισμῷ χρεῖας" 
δέλφακος δ᾽. ὅταν τραπέωσι καὶ πατέωσιν, ἐσϑίειν. 

5. "καὶ κυνῶν αὕτη τότ᾽ ὥρη καὶ λαγῶν κἀλωπήκων" 
ὅϊος αὐτ᾽ ὅταν ϑέρος τ᾽ ἦ χἠχέται βαβράξωσιν. 
εἶτα δ᾽ ἐστὶν ἐκ ϑαλάσσης ϑύννος οὐ χεαχὸν βρῶμα, 

ἀλλὰ πᾶσιν ἰχϑύεσσιν ἐμπρεπὴς ἐν μυττωτῷ. 

“ ἐμ ιβοῦς, δὲ πιανϑεὶς, δοχέω μὲν, καὶ μεσέων νυχτῶν ἡδὺς 

το κημέρης. 
τῶν τοῦ ᾿Ανανίου πλεόνων ἐμνημόνευσα γοιίζων χαὶ τού- 
τῶν ὑποϑήχας τοῖς λάγνοις ταύτας ἐχτεϑήσεσϑαι, 

252 Ὃ. χρόμιος] χρόμιας 328, δ᾽ ὃς ἕν Βοδυγείρη. Γἰρυῖ 
«᾿. ἐν, τε ὃς ἐν 328. ἦρι ἀϊραταπια μαρεέ, καττὸν ἄνάνιον 

Α. κατὰ τὸν ᾿Ανάνιον 328. ἴπ Βὶ βογὶρέμπι τ᾿ ἔν τῶ χρἴχατ τὸν ἄγά-- 
μιον, ἵπ Ρ τ᾽ ἐν τῶ χρικαττ᾽ οὐ ἀνάμιον. .,, Μοηενταπαθ 8ἷς ργαόζο- 
γμηΐ κατ... τὸν ἀνάμιον. δμοπάοο ἱεσεπάμηι καττὸν ᾿Ανάνιον. ἶπι οο- 
ἄϊεε Ηπταϊάϊπο καττὸν ᾿ἰφμϊῆο βογρίμπι.“ς Οαβαυθοπιβ, κἀπτὸν ἄνε-- 
μὸν Ὑ1,. Απδηῖ τ. 1, μὲν] δὲ 6. γ΄. 2. ὄψων 'ἀ4. 1.. ο1η. 
ΒΥ... ἐχ συκέης. φύλλου ΑΒΡ͵ ἐκ συχέας φύλλον ΨΙ,. ἤπης εξ 56- 
πιυρπέθπι γϑυβαπι. οπι. Ὁ. ν. 3. ἡδὺ δ᾽ ΒΡΥ, ἡδύ γ᾽ Β4811. ἴ᾿. 

χιμαίρης Ἠοτίηρα ΟΡβοτυδές. Ρ. 177, χιμερῆς Ἀ, χιμερὶς Β. χει-- 
μερὶς ΡΥΙ,. κρεῖας ἩἨοτπιδππῖ5 ΕἸδΘπι. ἀοοίχγ. πιδέι. Ρ. 89. δοτῖ- 
Βοθδίν σπρέας. ΨΥ. 4. δέλφακος δ᾽, ὅταν) χρέας δέλφακος ὅταν Ὁ. 

τραπέωσιν ΛΟ, τραπῶσιν ΡΥΊ,. τραπῶσι Β. χαὺ πατέωσιν οπι. Ὁ. 

ἐσθίειν πιράϊα 5. 118θὰ Ρτοάυοία αἰχῖδβα Απδηΐαπι. Δ ϑιοκουῖ 
οοπίθοέαγα ο8ὲ Ρ. 118. Μυέο Ῥγοθ  ΙΠἾοΥ Θαἰβίοταὶ (δά Ἠδορῖιδε- 
βέϊοπ, Ρ. 264.) βεπέβπέϊα ἐϑέ, αυϊ γοσαδυϊαπι φαρα σταφυλὰς οχρεῖ- 
τηδέ γϑαυῖτίεξ, Ψ. 5. οπι. 56. τόν] τὶ τόϑ. κἄλωπήχων Ηεοτ- 
ΤΩ ΠΠῈ5. ΤΌ τῚ κάλωπέχων. Ψ. 6. ὄΐος ϑομυνεῖρη. οὐὸς (αβαῦθομι8. 
οἷος ῬΥ͂Ι,. αὖϑ᾽ Ἠεοτίπρα. αὐτὸ ἔϑ᾽ ῬΥΨΙ!,. αὐτὸ ετ᾽ Α. τ᾿ ἢ 
κἠχέται] ΤΥ τὲ (τ᾿ ΒῚ ἢ καὶ ἠχέται. Υ. 7. εἶτα] εἶϑα Ῥ. 

ν΄. 8. ἐχϑύεσιν Β, ἐμπρεπὴς ΡΎΤ,. ἐμπρεπείς ΑΒ. 
282 ς. Υ. 9. δοχέω μὲν Ἠρουΐηνα. δοχέωμεν ΡΨ. δοκέω Ὁ. δοκέο-- 

μεν 1,. μεσέων ΑΡΨΙ,. μέσων 6. Ψ. 10. χ᾽ ἡμέρης 6. κ᾽ 

ἡμέρης ῬΥΤ,. τῶν τοῦ --- ἐχτεϑήσεσϑαι) τοιαύτας ὑποϑήκας τοῖς 
ΑΥ̓ΠΕΝΑΆΕΙΒ, {- 
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17. “Αριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ̓ ξώων ἠϑῶν. »" “Ὅπου 

ἂν ἀνϑίας ἢ (φησὶν) οὐκ ἐστὶ ϑηρίον. ᾧ σημείῳ χρώμενοι 
οἱ σπογγεῖς καταχολυμβῶσι, καλοῦντες αὑτὸν ἱερὸν ἰχϑύν." 
μνημονεύες δ᾽ αὐτοῦ καὶ Δωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων 
Τὸν δ᾽ ἀνϑίαν τινὲς χαὶ καλλιγϑυν χαλοῦσιν, ἔτι δὲ 

γι «ς ΦὉ2 « 

καλλιώνυμον χαὶ ἔλοπα.““ ᾿Ιχέσιος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ ὕλης 
σι κ . - " ΕΜῚ 3. »ν 7 τ 

ὑπὸ μὲν τινῶν λυχον, ὑπὸ δ᾽ ἄλλων καλλιώνυμον. εἰναι 
δ᾽ αὐτὸν χονδρώδη καὶ εὔχυλον καὶ ἐὐέχκριτον, οὐκ εὐστό- 
μαχον δέ, ᾿Δριστοτέλης δὲ καὶ καρχαρόδοντα εἶναι τὸν 
χάλλιχϑυν σαρχοφάγον τὲ καὶ συναγελαζόμενον. ᾿Επίχαρ- 
μος δ᾽ ἐν Μούσαις τὸν μὲν ἔλοπα καταριϑμεῖται, τὸν δὲ 
χάλλιχϑυν ἢ καλλιώνυμον ὡς τὸν αὐτὸν ὄντα σεσίγηχεν. 
λέγει δὲ περὶ τοῦ ἔλοπος οὕτως 

Τόν τε πολυτίματον ἔλοπα, ὁ δ᾽ αὐτὸς χαλκὸς ὦνιος, 
“ ᾿ “ ε , » 2 , 

ἕνα μόνον, καὺ κῆνον ὁ Ζεὺς ἔλαβε κηκελήσατο 

λάγνοις ἀνάνιος ἐχτίϑεται Ὁ. "Αριστοτέλης] Ἡ. Α. ΙΧ. 20, 3. γ. 
4Δ9. περὲὶ ζώων Ἐ. Τιδροθαΐυν περὶ τῶν ζώων. ᾿ ὅπου ἄν ῬΨΤ,. 
ὅπου ἐὰν ἈΒΟ. ἢ] Ἀτιϑέοίθοϑ ὅραϑῇῆς. ὠακαλοῦντεςξ --- ἰχθύν] 
χαὶ καλοῦσιν ἱεροὺς ἰχϑῦς τούτους ΑΥϊδίοξε 1685. 

282 ἃ. ἔλοπα] δου θοθαΐαῦ ἔλλοπα. ἕλοπα Β. ᾿καλλιανυμον) 
καλλυώνυμον Β. χονδρώδη ῬΙ.. χρυδρώδη . εὐέκκριτο»] εὐέκρυ- 
τον Β. ἔλοπα Ἀ. ἕλοπα Β. Βουθοθαίαῦ ἔλλοπας ἔλοπος Ἀ. 
ἕλοπος Β. ἕλλοπος Ὑ. ἔλλοπος ΡΙ:- ἘΡΙΟΒατταὶ νϑυϑι8 ὁπι. ὕ. 

ἘΠῸ5 516 οουγῖρεθαΐς Ηθγπιᾶπηιϊ5 ἱπ ἀἰββοχέδεϊοπο ἀ6 ΜῈ8515 ΥΨΙΝΙ- 
θὰ5 ἘρΙοπᾶγμιὶ δὲ ἘῸΠΙ6Ι: Ρ. 10. ; 

» Ἱόν τὲ πϑλύτηνοπον ἔλοφ᾽ , (δ δ᾽ αὖτε κἄλλος ὥνιδε) 

ἕνα μόνον, καὶ κῆνον ὃ Ζεὺς ἔλαβε, κἠκελήσατο 

πατϑέμεν γ᾽ αὐτῷ τέ οἱ καὶ τῷ δάμαρτι ϑώτέρω, 

ἴ. 6. Ῥηοίίοφιπε οἴοροηι, (688 διίοπε Ἰὰς αἄλιις αἴδιια φοηαλθὺ ΜΉΝ 
ἐαμίηϊηε εἰ ἐϊίμπι Πιρρίογ ἀσοορὶξ, ἐμιδείίψα μοσιιΐαηι τεγὶς πιωπογαῦς 

ὅπ 8ιμη} ἩχΟΥΊβητι6 ἐιϑι{7) ΌΤῸ αἴέογο. Ὑ ἀθία γαῖ ρἰβοδέογ Ἰοψι, νοὶ 
1ον18 ἀἰβρθηβαίογ, πῃ ΡΙα 65 4υϑπιὶ ἄτιο5. ΘΙΟΡ68 υθηδ ]65 Βαγ ἢ 8, 

αυογυμὴ ἀπὰπὶ ἴαπέϊιπι, απο γαϊάθ φυθέϊοϑυπι ἢθ0 σ'θηι5. οβϑβαέ, 
Τυρρίξοῦ δοοθρίδϑαξ, ὑγῸ δἰίογο διυέθηι, τὸ 15. 5101 Πιποπίαιθ βουνὰ- 

ΤΘἕαΤ, πθᾶαθ Θπιθγθίαῦ ἃ αἰΐο, ρυδέϊυν ᾿ι8555θὲ 80]γν].": 
ὙῸ 1 ἔλοπα] δου θα βαίασ ἔλλοπα, . δ᾽ Β. δὲ ΡΥ... Ψ. 2. χαὶ 

κῆνον] καὶ κηνγον Ἀ. χαὶ κηνγον. Β. καίχηνον ῬΨΤΑ ἔλαβε Β.. ἔλα- 
βὲν ΡΥΙ,. 
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6, τολ] κατϑέμεν ἀὐτῷ τέ οἱ χαὶ τᾷ δάμαρτι. ϑωτέρω. Ἷ 
4ωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων διαφέρειν φησὶν ἀνϑίαν 
καὶ χάλλιχϑυν, ἔτι δὲ καλλιώνυμον καὶ ἔλοπα. 

18. Τί δ᾽ ἐστὶν. ὃ χαλούμενος ἱερὸς ἰχϑύς; ὃ μὲν 
τὴν Τελχινιακὴν ἱστορίαν συγνϑεὶς, εἴτ᾽ Ἐπιμενίδης ἐστὶν 
ὁ Κρὴς, ἢ Τηλεκλείδης, εἴτ᾽ ἄλλος τις, ἱερούς φησιν εἶναι 

᾿ἐχϑύας δελφῖνας καὶ πομπίλους. ἔστι δ᾽ ὃ πομπίλ ος ζῶον 
“Ξ ἐρωτικὸν, ὡς ὧν καὶ αὐτὸς γεγονὼς ἐκ τοῦ οὐρανίου αἵμα- 

τος ἅμα τῇ ᾿Αφροδίτῃ. Νίκανδρος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Οἰταῖ- 

χῶν φησι 
Πομπίλος, ὃς. γαύτῃσιν ἀδημογέουσι κελεύϑους 

μηνύσας φιλέρωσι, καὶ ἄφϑογγός περ ἀμύγων, 

88 4λέξανδρος δ᾽ ὃ ἡδετηλὸς ἐν Κρίχᾳ, εἰ γνήσιον τὸ ποιη- 
μάτιον, 

Πηδαλίῳ. ἄκρῳ ἔπι πομπίλος ἁνιόχευεν, 
εἰς τὰ χάτω χατύπισϑε ϑεοῖς. ὕπο πομπίλος ἰχϑύς: 

Παγκράτης δ᾽ ὁ. “ρχὰς ἐν τοῖς ϑαλασσίοις ἔργοις ἐπι- 

γραφομένοις. προειπὼν : 
Πομπίλος, ὃν χαλέουσιν ἁλίπλοοι ἱερὸν ἰχϑύν". 

διηγεῖται ὡς οὐ. μόνον τῷ “Ποσειδῶνε ὃ πομπίλος ἐστὶ διὰ 

τιμῆς, αλλ᾽ ὅτ; χαὶ τοῖς τὴν “Σαμοϑράχην κατέχουσι ϑεοῖς. 

282 6. ΥΨ, 3, κατϑέμεν Ὑ17,. χατϑενμεν 5ῖπ6 δοσδπία Α. χατϑέν- 
μὲν Β, κατϑὲν μὲν. ῬᾺ οὗ καὶ τῷ ΟὐΒΔΌθοπι5, εἰκαέται 1. εἰχαι-- 
ταν Ῥ, εἶχα τὰν Β. ποβόνε; ΑΒΡ. ϑατέρῳ ὙΤ,.. ἔτει δὲ] 

᾿εμόθδισαί. ἔτι τε, ἔτι τε χαὶ Β, ἔλοπα] ἔλλοπα ἴ,. ἔλλοπας Ν, 

ἕλλοπας ΒΡ,  .Τελχινιακὴν  τελχινικὴν Ὁ. ᾿Επιμενίδης ἐπιμε- 

ψιάδης Β, | Πρ ἀλλοεῖ. ἤτ᾽ ἄλλος Β. ἥν 

282 ἴ, Νιραπάνὶ εδὲ ΑἸοχαπάγι γευϑιι8 πὶ. Ὁ. Τίκανδρος} 
Ἐτ. 16. Ρ. 284. δευτέρῳ βὼ ῬΡ͵ . ἀδημονέουσι ἴ.. ἄδημω-« 

φεύουσι ΡΥ͂. ἀδαμονέυουσι Β. μηνύσας Β οαπὶ ὅδδποῦο ἄθ Λα - 
{1}. ν. 704. μηνύσαι ἈΡ, μηνύσω ὙἹΤ,. ἀμύνω ΑΒΡ, ἀμείνον Υ. 
ἀμείνων 1,. ἀμείνω ὍΘ. ἀμύνων (ἰ65πονυ8. 

288 ἃ. Κρίκᾳ εἰ ϑομννεῖρἢ. κρέκαι εἰ Α. κρικαιέ ῬΎΤ,. εἰ Β, οπηῖ550 
κρικαν. χριχαν 6χ Ὦ τηθπιογαξ ΨΠΠ]ΘΘ Γι πῖ 5. “Πηϑδαλίῳ] παιδαλίῳ Β. 

ἔπι δομννοῖρῃ., ἐπὶ ΡΥΓ,. ἐπεὶ Β. ἅἁνιόχευεν εἰς τὰ ϑοῃν εἰρῇ. 
ἀνιοχεύνης τὰ ΑΒΡ, ἀνιοχεύει (ἁνιοχεύει 1.) χαὶ τὰ ΨΙ,. κατόπι-- 

σϑεὲεν Β. ὕπο ϑομβνγεῖρῃ. ὑπὸ ΡΥ͂Ὶ,. Τηαγχράτης) πρύτης Ὁ: 
564 παγχράτης ἰάθιπ ΠΡ. ἱπῆγα. Ἐχ ος Ἰοοὺ ἐοέιπι 1ἰ|ρτὶ ΧΥ͂. 

οαραξ 29. ἐσοϊέο Ῥαπογδξίβ ποῃιῖπθ Ὄχβογῖρβϑίε Αδίίαπας ἀθ Ναί. 

Λπῖπι8]. νυ 5. φυϊδυβάδπι τημπέαε 5... ἁλίπλοον ΡΙ,. ἁλίπλου Υ. 
δ 40 5 
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» ἁλιέα γοῦν τινα πρεσβύτην τῷ ἰχϑύϊ τούτῳ κόλασιν. ὗπο- 
σχεῖν ἔτι τοῦ χρυσοῦ γένους κατ᾽ ἀνϑρώπους ὄντος. ὄνομα 
δ᾽ ἦν αὐτῷ ᾿Επωπεὺς καὶ ἐξ ᾿Ικάρου ἦν τῆς. νήσου. χαὶ 

τοῦτον οὖν ἅμα τῷ υἱῷ ἁλιεύοντα καὶ οὐχ εὐτυχήσαντα 
ἄλλων ἰχϑύων ἐν τῇ ἄγρᾳ ἢ πομπίλων οὐκ ἀποσχέσθαι 
τῆς τούτων ἐδωδῆς, ἀλλὰ πάντας μετὰ τοῦ υἱοῦ καταϑοι- 
γνηϑῆναι, καὶ μετ᾽ οὔ πολὺ δίκας ἐχτῖσαε τῆς δυσσεβείας" 
χῆτος γὰρ ἐπελϑὸν τῇ νηὶ τὸν ̓ Επωπέα ἐν ὄψει τοῦ παι- 

οἷ δὸς καταπιεῖν. ἱστορεῖ δ᾽ ὁ Παγκράτης. ὡς καὶ πολέμιός 
ἐστιν ὃ πομπίλος τῷ δελφῖνι καὶ ὅτι οὐδ᾽ οὗτος δτιμώρη- 
τος ἐκφεύγει πομπίλου φαγών. ἀχρεῖος γοῦν γίνεται καὶ 
σφαδάζων, ἐπειδὰν φάγῃ, χαὶ ἐπὶ τοὺς αἰγιαλοὺς ἐχκυμαν- 

ϑεὶς βορὰ γίνεται αἰϑυίαις τε καὶ λάροις" ἐνίοτε δὲ καὶ 

ὑπὸ τῶν ταῖς κητείαις παρεδρευόντων ἀνδρῶν παρανομεῖ- 
ταί. μνημονεύει τῶν πομπίλων Χαὺ τὐμρλῖδός ὃ Ῥόδιος ἐν 
τῷ ἐνάτῳ τοῦ Δείπνου 

Κυβιοὶ εἰνάλιοι χαὺ πομπίλοι ἱεροὶ ἰχϑῦς. 
ὰ Ἤριννά τὲ; ἢ ὁ πεποιηκὼς τὸ εἰς αὐτὴν ἀναφερόμεναν 
᾿“ποιημάτιον;, 

Πομπίλε, ναύτῃσιν πέμπων ὑλίώ εὔπλοον ἰχϑὺ, 
σομπεύσαις πρύμναϑεν ἐμὰν ἀδεῖαν ἑταίραν. 

19. “Δπολλώνιος.. δ᾽ ὁ “Ῥόδιος ἢ Ἰναυχρατίτης ἐν Ναυ- 
᾿κράτεως χτίσει τὸν Ποριπίλον φησὶν ἄνθρωπον πρότερον 
ὄντα μεταβαλεῖν εἰς ἰχϑὺν διὰ τινὰ ᾿ἀπόλλωνος ἔρωτα. ὁ 

ε τὴν γὰρ Σαμίων πόλιν παραρρεῖν ποταμὸν Ἴμβρασον, ᾿ 

288 Ὁ. ᾿Επωπεὺς] ᾿Οπωπεὺς Ἀδ]Ἰᾶπι5. δυσσεβείας] ἀσεβείας Β. 
283 ο. γοῦν] Τιοροθαξαγ οὖν. σφαδάξων] σφαδαίζων Ἀ. σφα- 

δαΐζων Ῥ. σφαδάζων Βειινγεῖρης  ᾿τὐϑυίαις ΡΨΙ;. ἄρπυίαις ἈΒ. Α6- 
Ἰίδπυβ κορώναις ἐναλίαις Ῥοδυϊξ , φαοπιοάο ΚΓαπιπιδέϊοϊ αἰϑυίας ἱπέον.- 
Ῥτγοίατὶ βοϊ δηΐ, “χητεῖαις  κητίαις ΑΒΡ, ᾿τιμαχίδας] τιμαχί- 

δης Β, ἐνάτῳ] ἐννάτῳ Ῥ. “Κώβιοι 1. 'κωβιοὶ τ᾽ ΟΡ. χώβιοι 
τ΄ Β. πομπίλοι] Ἐξιδέδεπῖυ8 Ὁ. 1067, 44. Τιμαχίδας φάμενοξ, 
πομπίλιοι ἱεροὶ ἰχϑῦς, ὡς οἷα σωτῆρες τῶν ὑπο αρνῳ 

288 ἀ. ἤριννα Ἄ. κριννα φᾷ, υοτπν δ] ἐ6}" “ἐυνὼ κρένα Β. κο- 
οίννα ΡΥ, Εχνίππαθ 86 ἐγίθιιασας ϑίθρθμαπιβ ἐπ ὙΠποϑαθπγο Ρ. 

7431. 64. 1, οπᾶϊπ. γαύτησι Β. ἐχϑὺ] Τιοσεθδΐίαν ἐχϑῦς. 
ἐχϑῦν ΑΒ. πομπεύοαις ϑίοραπιβ ἴῃ ὙΒοδᾶσγο Ρ. 7432. 
1θῦὶ πομπεύσας. ἐμὰν ἁδεῖαν} ἐκαναδιαν Β,, ᾿ 

288 6, Ἵμβρασον)] ἤμβρασον Ο. ᾿ 
Ι 
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Τῷ ῥά ποτ᾽ ᾿Ωκυρόην νύμφην, περικαλλέα κούρην, 
Χησιὰς εὐπατέρεια τέχεν φιλότητι μιγεῖσα" 

| ᾿Ωχυρόην, ἢ χάλλος ἀπείριτον ὥπασαν ὯὭραι. ; 

ταύτης οὖν ἐρασϑέντα ᾿ἡπόλλωνα ἐπιχειρῆσαι ἁρπάσαι. 
διαπεραιωϑεῖσαν δ᾽ εἰς Μιᾶίλητον κατά τινα ᾿“ρτέμιδος ἕορ- 

τὴν χαὶ μέλλουσαν ἁρπάζεσθαι εὐλαβηϑεῖσαν, Πομπίλον 
τινὰ ϑαλασσουργὸν ἄνϑρωπον καϑικετεῦσαι, ὄντα πατρῷον 

Ε φίλον, ὕπως αὐτὴν εἰς τὴν πατρίδα διασώσῃ, λέγουσαν τάδε 
“Πατρὸς ἐμοῖο φίλου συμφράδμονα ϑυμὸν ἀέξων, 
Πομπίλε, δυσχελάδου δεδαὼῶς ϑοὰ βένϑεα πόντου, 
σῶζέ με" 

καὶ τὸν εἰς τὴν ἀχτὴν διαγαγόντα αὐτὴν διαπεραιοῦν. ἐπι- 
φανέντα δὲ τὸν ᾿«ἀπόλλωγα τήν τε κόρην ἁρπάσαι χαὶ τὴν 
γαῦν ἀπολιϑώσαντα τὸν Πομπίλον εἰς τὸν ὁμώνυμον ἰχϑὺν 
μεταμορφῶσαι. ποιῆσαί τὲ τὸν 

284 πομπίλον ὠχυάλων νηῶν αἰήονα δοῦλον. 
20. Θεύχριτος δ᾽ ὁ Συρακόσιος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ͵ 

Βερενίχῃ τὸν λεῦχον ὀνομαζόμενον ἰχϑὺν ἱερὸν καλεῖ διὰ 
τούτων 

Καὶ τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην τε χαὶ ολβον, 

ἐξ ἁλὸς ᾧ ζωὴ, τὰ δὲ δίχτυα κείνῳ ἄροτρα, 
σφάζων ἀκρόνυχος ταύτῃ ϑεῷ ἱερὸν ἐχϑὺν, 
ὃν λεῦχον καλέουσιν, ὃ γὰρ φιερώτατος ἄλλων, 

τέκεν] τέκ᾽ ἐν Β. ἈἜἀἀπείριτον) ἀμήχανον Ὁ. 
283 ἔ. λέγουσαν Οαδαιθοπιβ. λέγουσα ῬΎΥ͂Τ.. λέγουσι Ὁ. ἐμοῖο 

ΒΡΙ,, ἐμοῖν Ψ. ἐμεῖο ΑΓ, φίλου ΛΒΌ. φίλον ῬΎΤΙ --- -«συμ- 
φράδμονω ΑΌ, συνφρύδμονα ΝΠ. ἀέξων 1.. ἄξων Ῥ. ἕξων Υ΄. 

ποιῆσαί τε τὸν εξ βεααδπίϊα οὁπι. Ὁ» ἘΝ 

284 ἃ. νηῶν ϑομυγοῖσα. Γυἰδυῖ νήσων». αἱηόνονα (αϊηόνονα Β) 
δοῦρον ΑΒ. αἰηόνονα δοῦλον Ῥ, ἀλιηόνα δῶλον ὟΤ,. ἁλιήονα ἀυδιίαπίοι 

Βομβποίάογυβ ἴῃ Ἰοχῖοο.  συραχόσιος Ἀ. σύυρακούσιος ΟΡΥΨΤ,.᾿ 
λεῦκον] λευκὸν Ῥ᾽, ρα λεῦκον ἰάθπι ν. 4. ΤΠ δοογιεῖ πορηΐδὲ 
αὐατέαπι νϑύβαπι ἀρροϑυΐϊέ Ὁ. Ἐπδβίαίμίυβ ρ. 1067, 41. ᾿Θευπθνεος δ᾽ 

ἐν Ἐερενίἠῃ ἄλλο τι δ μα τόρ εἰπὼν ἱερὸν ἰχϑὺν, ὃν “λεῦκον ἢ γλαῦκον 

καλέουσιν. ὃ γὰρ ϑ᾽ ἱερώτατος ἄλλων. Υ. 1. Δαΐ τις ῬΟΌΡΙαΒ τι 

Αἀδεπᾶϊβ δὰ Ὑπδοογίέαπι Ρ. 408. Τὐδτὶ καί το" ἐπαγρδούνην Ρ 
δὲ Ιοβορι5 δολσονῦ, ἐπ’ ἀγροσύνην ΜΠ... “ΟὟ. 2. ζωὴ ̓ Ροτίρῖα5, 
ζώει ῬΨΤ,.  -. Υ, 3. ἀκρόνυχος βολΠ ΟΣ. ἀκρονύχους ῬΥΙ,, 5 ϑεῷ 
ἑερὸ» ϑεῶν ἑρὸν: ΡΥ... Ψ, 4. φιερώταωτος. οανη ηψανν ἀρ τάθ Ἴοιι. 
γνίυ5. 9 ἱερώνωδδος υηυ, 9. νἑξρόνατος Ῥϑοὶ ) 
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» ᾿ Σκἅᾷἄαί κε΄ λίνα στήσαιτο χαὺ ἐξιρύδαιπο νϑινλοομ 
ἔμπλεα.- 

Διονύσιος δ᾽ ὃ διῤιὀλούμεϑορ: ρμθο ἐν τῷ περὶ διαλέκτων 
γράφει οὕτως .,᾿ἀχηχόαμεν γοῦν ἁλιέως ᾿Ερετρικοῦ τὸν ἱερὸν 
ἰχϑὺν καὶ ἄλλων πολλῶν ἁλιέων χαλούντων τὸν πομπίλον. 
ἔστι δὲ πελάγιος καὶ παρὰ τὰς ναῦς, πυχνὰ φαίνεται, ἔου-. 
χὼς πηλαμύδι,. ποικίλος. τὸν δ᾽ οὖν ἰἐχϑύν τις παρὰ τῷ 

ποιητῇ ἕλκει } 

ς ᾿Ακτῇ ἐπὶ προβλῆτε χαϑήμενος ἱερὸν ἰχϑίν" 
εἰ μὴ ἄλλος τίς ἐστιν οὕτω καλούμενος. ἱερὸς ἰχϑύς. νι 
λίμαχος δ᾽ ἐν ΠῚ ἀλατείῳ τὸν χρύσοφρυν" 

Ἷ Ἢ μᾶλλον χρύσε διον ἕν ὀφρύσιν ἱερὸν, ἰχϑὺν, 
ἢ πέρκας, ὅσα τ᾽ ἄλλα φέρει βυϑὸς ἄσπετος ἅλμης. 

ἐν δὲ τοῖς ἀνε κα πρθα ὁ αὐτὸς ποιητής φησιν »Περὸς 

δέ τοι, ἱερὸς ὕχηςια ἄλλοι δ᾽ ἀκούουσιν ἱερὸν ἰχϑὺν τὸν 
ἄνετον, ὡς καὶ ἱερὸν βοῦν τὸν ἄνετον" οἱ δὲ τὸν μέγαν, 

ἃ ὡς Ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο.“ τινὲς δὲ τὸν ἱέμενον πρὸς 
τὸν ῥοῦν." , , ΝᾺ, 

21, Κλείταρχος δ᾽ ἐν ἑβδόμῃ Τλωσσῶν , Οἱ ναυτικοὶ 
(φησὶ) πομπίλον ἱερὸν ἰχϑὺν προσαγορεύουσι διὰ τὸ ἐχ 
πελάγους προπέμπειν τὰς ψαὺς ἕως εἰς λιμένα" διὸ καὶ 
πομπίλον καλεῖσθαι, χρύσοφρυν ὄντα." καὶ ᾿Ερατοσϑένης 
δ᾽ ἐν “Ερμῇῃ φησιν 

Ἄγρης μοῖραν ἔλειπον, ἔτι ζώοντας προ 

284 Ὁ. ἐρετρικοῦ ΑΒΟΡ. ἐρετικοῦ ΨΙ,. τὸν ἱερὸν ΑΒΟΡΥ͂, 
τῶν ἱερὸν Ὦ,. δὲ οπι, ΒΡ. πηλαμύδι ΑΒΟΡ. πηλαμίδι ὙΠ, 

“παρὰ τῷ ποιητῇ] Πιδά. π, 407. : 

284 ο. ᾿Αχκτὴ] πέτρῃ Ἠοπιθι 8. χκαϑήμενον Β. Καλλί- ' 

μάχας] Ἐν. 37. ρ. 428. ΑἸέογδπι Ῥυῖουὶβ συ Γβὰ8 μαγέθπι δέξυ με Εὑ- 
βίαι Ρ. 1067, 49. χρύσειον] χρυσίον ΒΡ. ᾿ἐπιγράμμασιν] 
Ἐγ, 72. Ρ. 444, ΑἸϊέον βοτρέαπι Βοο ἐγαρπιθπέαπι ᾿πδτὰ ν. 327 8. 
Οπϊβις Ὁ, δέ τοι ΑΒ. δέ τις ΡΨΙ, δὲ οοᾶοχ Πιοηδίποπβὶβ ἀρυὰ 
Βεπεοίμπι. ἑερὸς ὕκης Βοπίοῖα5, ἑεροσύκης ΑΒΡ' εἐ οράρχ [μοη- 

. ἀἰηρηβῖ5. ἑεορὸς ἰχϑῦς ὙΠ... ἡ 

284 ἃ. Ἱερὸν μένος ᾿Αλκινόοιο] ΟᾶνΞ85. 9. 386. οἐ ἈΠΌ. ᾿ 
ἱέμενον 1, δὲ Εϊιβέαξμίαϑ ν. 1007, 47. ἐχόμενον ΡΩΨ.; ἐχόμενον Ὁ ἱπ 
τοχέι, νηχόμενον ἴπ Ἰηγρίηθ. ὁ , λιμένα] λιμῶψας Βυτὼ. δ᾽ ἐν ἑρμὴ 
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ἐκ: γενειῆτιν τρίγλην, ἢ περχάδα, χίχλην, 
ἢ δρομίην χρύσειον ἐν ὀφρύσιν ἱερὸν ἐχϑύν. 

ε ἔχ ταύτης ἡμῶν τὴς ὀψολογίας ὃ χαλὸς Θὺὑλπιανὸς ξητείτω 

χατὰ τί “Ἄρχέστρατος ἐν ταῖς καλαῖς ὑποϑήκχαις περὶ" τῶν 

ἕν Βοσπόρῳ ταρίχων εἰπὼν 
Βοσπόρου ἐχπλεύσαντα τὰ λευχότατ᾽, ἀλλὰ προσέστω 
μηδὲν ἐχεῖ στερεᾶς σαρχὸς Μαιώτιδι λίμνῃ 
ἰχϑίος αὐξηϑέντος, ὃν ἐν μέτρῳ οὐ ϑέμις΄ εἰπεῖν. 

τίς οὗτός ἐστὶν ὃν φησιν οὐ ϑεμιτὸν εἶναι ἐμμέτρως εἰπεῖν ; 

ἔ 22. 4 ΦΥ.41. καὶ ἑνιχῶς δὲ ἀφύην. λέγουσιν. ᾿4ρι- 

στώνυμος Ἡλίῳ ᾿διγοῦντι »Ὥστ᾽ οὔτ᾽ ἀφύη γῦν ἔσϑ᾽ 
ἁπλῶς." τῆς δ᾽ ἀφύης ἐστὶ γένη πλείω. χαὶ ἡ μὲν ἀφρῖτις 

λεγομένη οὐ γίνεται ἀπὸ γόνου, ὡς φησιν "Δριστοτέλης, 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐπιπολάζοντος τῇ ϑαλάσσῃ ἀφροῦ, ὅταν ὃμ- 

βρων γενομένων πολλῶν σύστασις γένηται. ἑτέρα δ᾽ ἐστὶν 
ἀφύη ἡ κωβῖτις λεγομένη. γίνεται δ᾽ αὕτη ἐκ τῶν μιχρῶν 
χαὶ φαύλων τῶν ἐν τῇ ἄμμῳ διαγενομένων χωβιδίων. καὶ 

γ85 ἐξ αὐτῆς δὲ ταύτης τῆς ἀφύης ἀπογεννῶνται ἕτεραε, αἵτι- 

νὲς ἐγκρασίχολοι καλοῦνται. γίνεται δὲ χαὶ ἄλλη ἀφύη ὁ γό- 

φησιν ΑΒ, δέ φησιν ἕν ἕρμῇ ῬΥΨΙ,.. ἐν “Ἑρμῇ οἱι. Ὁ, ν. 2. ἠὲ 
γενειῆτιν ( ---ἦτιν Ῥὴ ΑΟΡ, ἠὲ γειῆτεῖν Β. ἠέγε νειήτην ὙΠ, ψεε- 
διτι ἃ. Ρ]υξάτ 5 δξέυϊε ἀ6 βοϊ γί. ἀπ πι8]. Ρ. 981 ἃ. 57 δρομίην] 
εὐδρομίην ῬΙαίάτοιι5., χρύσειον] χρύσιον Ββ, ἐν] ἐπ᾽ ῬΙαυίαγοῖνι8. 

284 6. ᾿Αρχεστράτου ἕν ταῖς καλαῖς περὶ ὀψολογίας ὑποθήκαις εἰ-- 

πόγτος περὶ τῶν ἐν βοσπόρῳ ταρίχων --- τίς οὗτός ἐστι ζητητέον, ὃν φη- 

σιν οὐ ϑεμιτὸν -εἶναι ἐμμέτρως εἰπεῖν Ὁ. Βοσπόρῳ] βοσφόρῳ Β.. 

Ψ. 1. Βοσπόρου --- ἀλλὰ οπι. Ὁ. Βοσπόρου} βοσφόρου Β. 
ἀλλὰ ϑομινεῖρα, ἄλλα ῬΥ͂Ι,. αὐξηϑέντος) ἐναυξηϑέντος Ὁ. 

284 ἴ, Ατ᾽ βέοπυπιὶ ἐγαρπιοπέυπι χοροῖς Ρ. 285 6. δὲ δυοέϊυβ 

Ρ. 287 ἅ. Ηδϑδὲ εἰΐαπι Εέγπιοὶ, Μ. Ρ. 196, 834.. ἀφύη υὔ»ν] 
Ὑάρτὶ ἀφύη» νῦν. τῆς δ᾽ ἀφύης --- ἐκ τῶν μικρῶν χεστρέων) Ἐϊα- 
ἄἀθπι Ἰϑραπέας π᾿ 50}0}. δᾶ Ατἰβέορῃ. Ἑᾳυϊί,. 0642. δὲ ἂρυΐ δυϊάδην 

ἧπ ἀφύα.Ὄ  Ο᾽Αριοστοτέλης] γἱάς Η. Δ. ΥἹ, 14. Ρ..277. 278. 
ϑαλάψοι ϑαλάττῃ δυάδα. ἡ κωβῖτις δον εἰ 5ἢ. ΑΡογαΐ ἥ.. ἑτέρα 

δ᾽ ἐστὴν ἡ λεγομένη χωβίύτις Ῥπηκω εὲ ϑιυλάαβ,, χωβῖ ὕτις] χω- 

βίτης ΒΟΡ, ἄμμῳ 6ἐ ἰπΐτα ἄμμου, Δ. ἄμμῳ εἰ ὅμμου ΡΥν. 
κωβιδίων) κωβιῶν Αυβέοεθ! 65 Ρν. 278., 50δο!αδέε5, ϑυιϊδαδ.. 

28 8. γίνεται δὲ καὶ (. ΑΡοτδὶ δὲν “ ὃ γόνος τῶν. ἌΒΟΡΥ. ἢ ἣ 
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γος τῶν μαινίδωνγ, καὶ ἄλλη δὲ. ἐκ τῆς μεμβράδός., καὶ 
ἔτι ἀλλη ἐκ τῶν μιχρῶν χεστρέων τῶν ἐκ τῆς ἄμμου καὶ 
τῆς ἰλύος γινομένων. πάντων δὲ τούτων ἡ ἀφρῖτις ἀρίστη. 
ωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων κωβίτην τινὰ ἑψητὸν λέγει 
χαὶ τὸν ἐξ ἀϑερίνης" ἰχϑυδίου δ᾽ ὄνομα ἀϑερίνη. εἶναι 
δέ φησι καὶ τριγλῖτιν. ἀφύην. ᾿ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἅβας γάμῳ 

» ἐν μεμβράσι καὺ χαμμάροις τὰς ἀφύας. καταριϑμεῖται, δια- 
στέλλων τὸν λεγόμενον γόνον. ᾿Ιχέσιος δέ φησι " Τῆς ἀφύης 

ἢ μὲν λευκὴ καὶ λίαν λεπτὴ χοὺ ἀφρώδης,. ἣν καλοῦσιν 
ἕνιοι χαὶ χωβῖτιν, ἡ δὲ ῥυπαρωτέρα ταύτης καὶ ἁδροτέρα... 
διαφέρει δ᾽ ἡ καϑαρὰ καὶ λεπτή“ .Αρχέστρατος δ' ὁ ὀψο- 
δαίδαλ ός φήσι, 

Τὴν ἀφύην μίνϑου πᾶσαν, πλὴν τὴν ἐν ᾿ϑήναις" 

τὸν γόνον ἑξαυδῶ ; τὸν ἀφρὸν χαλέουσιν Ἴωνες. ὦ 
καὶ λαβὲ πρόσφατον αὐτὸν ἐν εὐχόλποισε Φαλήρου 

αι ἀγκῶσιν ληφϑένϑ'᾽ ἱεροῖς. κὰν τῇ περικλύστῳ 
ἐστὶ “Ῥόδῳ γενναῖος, ἐὰν ἐπιχώριος. ἔλϑῃ.. 
ἂν δέ που ἱμείρῃς. αὐτοῦ γεύσασϑαι, ὁμοῦ χρὴ 
κνίδας ὀψωνεῖν, τὰς ἀμφικόμους ἀχαλήφας" 

εἰς ταὐτὸν μίξας δ᾽ αὐτὰς ἐπὶ τηγάνου ὄπτα, 

εὐώδη τρίψας ἄνϑη λαχάνων ἕν ἐλαίῳ. 

28. Κλέαρχος δ᾽ ὁ περιπατητικὸς ἐν τοῖς περὺ παροι- 
μιῶν περὶ τῆς ἀφύης φησὶ ἡ Διὰ. τὸ μικροῦ δεῖσϑαι πυρὸς 

ἃ ἐν τοῖς τηγάνοις οἱ περὶ ᾿Αρχέστρατον ἐπιβάλλοντες χελεύ- 

γόνος ἐστὲ τῶν Β4511. δὲ 1, ὁχ Δι ϊβίοίβ]ο. χαὶ ἄλλη δὲ] δὲ οπι. 
Β, Βοιιο αϑίθβ, ϑυ14α8. μεμβράδος βειβράδος Ὁ, - καὶ ἔτι 
ἄλλη ἐκ ΑΒ. χαὸ ἄλλη ἐκ Ὁ, δοἰιο!αβέθ5, διά α5. καὶ ἔτο ἐκ ΡΥ͂Τ,. 

ἑλύος γινομένων. πάντων δὲ] ἰλύος. γινομένων δὲ Β. κωβίτῃν) κω-- 

βίτιν Δ. τριγλίτιν ΑΒΌ. τριγλέτην ῬΥ͂Τ,. ᾿Επίχαρμος] Ῥ, 280 

900 ο. καμμάροις Β. Βουνόθδέαν χαμάροις. τὴς τον 
ΒΩ. κωβῦτιν Ι, δὲ πιαῦρῸ 1351}. χκιβῶτιν ΑΒΡΥ, ΦΦΓν 1. 

ἀφύην) ἀφύαν ΒΒ. μίϑϑου ἈΑΒΌ ορῖε. ΗἨύθ5ο}ι61. μίνϑον ΡΥ]. 
285 6.0.1. ΒΟΥ δαΐαν ἀγκών. γ: ὃ. ἐὰν ΑΒΌΡ, ἐπὰν ὙΙ,. 
ν Ὁ. ἂν “δέ πὸυ τ ἀμβλλοι ἂν δέ τἰς ποῦ Δ. ἂν δέ τι που ΒΟ. 

ἂν δὴ τις που Ῥ. ἂν δέ τι γ᾽:  ἈΑἱμείρης ῬΨΤ,, ἐμείρη ΒΟ. 
πὴ 75 τὰς τάς τ᾽ Ὁ. ἀμφικόμουξἹ ἀφικομένους Ὁ. περὶ τῆς 

ἀφύης Ὁ εἰ θρ᾽ ἔομπιθ εν σης περὶ ΩΝ ῬΥΙΣ οἰ φὸ ὃ μιχροῦ] τοῦ 
ἐμηροῦ ΒΡ. 

᾿ 285 ἃ. ἐπιβάλλοντες] ἐπιβάλλοντας οὐδ ώωνολθλ 

---- “πΠΔᾶὋἌὭΙσ οι οοσπΠ’ τ Ππ-τττοΤοὐἀστΤΠ͵ ἐἄρρον.Ὅ....-.ὦ....ὅὕὅὅὕὄὉβ. .. 
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ουσιν ἐπὶ ϑερμὸν τήγανον σίζουσαν ἀφαιρεῖν. ἅμα δ᾽ 
ἧπται χαὶ σίξει, χαϑάπερ τοὔλαιον, εὐϑύς. διὸ λέγεται, 
Ἴδὲ πῦρ ἀφύη." Χρύσιππος δ᾽ ὃ φιλόσοφος ἐν τῷ περὶ 
τῶν δι᾿ αὑτὰ αἱρετῶν ,, Τὴν ἀφύην (φησὶ) τὴν μὲν ἐν 
᾿᾿ϑήναις διὰ. τὴν δαψίλειαν ὑπερορῶσι καὶ πτωχιχὸν εἶναί 
φασιν ὄψον , ἐν ἑτέραις δὲ πόλεσιν ὑπερϑαυμάζουσι πολὺ. 

χείρω γινομένην. εἶϑ'᾿ οἱ μὲν (φησὶν) ἐνταῦϑα τοὺς ᾿ἄδρια- 
τιχοὺς ὄρνιϑας τρέφειν σπεύδουσιν, ἀχρειοτέρους ὄντας, 

ὅτι τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολὺ ἐλάττους εἰσίν" ἐχεῖνοι δὲ τάναν- 
᾿ ἥλγι -ε "ηΎυ 

ε τία μεταπέμπονται τοὺς ἐνθάδε." ἐπὶ τοῦ ἑνιχοῦ ᾿ἔρμιππος 
δημόταις οοἸῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἀφύην κινεῖν δοκεῖς.“ Καλλίας 
Κύχλωψε 

Πρὸς τῆς ἀφύης τῆς ἡδίστης.. 
᾿Αριστώνυμος ἩΗλίῳ ῥιγοῦντι ,'Ὥστ᾽ οὔτ᾽ ἀφύη νῦν ἐστιν 
ἁπλῶς." ἀφύδια δ᾽ ᾿“Φριστοφάνης Γαγηνισταῖς 

᾿ς Μηδὲ τὰ Φαληρικὰ τὰ μικρὰ τάδ᾽ ἀφύδια. 
24. “Τυγκεὺς δ᾽ ὁ “Σάμιος ἐν τῇ πρὸς Διαγόραν ἐπι- 

στολῇ ἐπαινῶν τὰς “Ῥοδιακὰς ἀφύας. κἀντιτιϑεὶς πολλὰ 

τῶν ᾿Αϑήνησι γινομένων πρὸς τὰ ἐν τὴ “Ῥόδῳ φησὶ »»Ἱαῖς 
ῇ μὲν Φαληρικαῖς ἀφύαις τὰς Αἰνιάτιδας χαλ ουμένας ἀφύας, 

τῷ δὲ γλαυκίσκῳ τὸν ἔλοπα χαὶ τὸν ὄρφον ἀγντιπαρατι- 
ϑεῖσα" πρὸς δὲ τὰς ᾿Ελευσινιαχὰς ψήττας χαὶ σχόμβρους, 

Ἴδε] εἶδε ΒΟ. αὑτὰ ΡΥ͂. αὐτὰ Τ,. αἱρετῶν] αἱρέτων Β, 
τὴν μὲν) μὲν ἢρςΊθο00 Ὁ: ροβέ διὰ ΡΥ, δαψίλειαν] δαψιλίαν ΒΡ. 

τρέφειν) στρέφειν Β.. 

280 6, Θυὰθ ἀδ βίπροϊαγὶ Πιιμ6γῸ ἀφύη αἀἰοσαπέαν οπι.: ΓΟ. 
Ῥοβὲ Ζηιόταις ΑΒΡΥ͂ αὔδυηέ τὸ ἑνιχὸν: οπι. 1». ἸΝνὺν δ᾽ οὐδ᾽ 
ΤΥ νῦν δὲ οὐδὲ, νῦν οὐδ᾽ ἄν Ῥοτδοῃῖι8. Κὐκλωψῶ χύκλωψ Β. 

Πρὸς Ῥογβοπιιβ. Γοροθαΐυγ πρὸ. ᾿Αριστώνυμος Μιᾶς δὰ 
284 ἢ1 διγοῦντι Τ,. διγῶντι ΑΒΥ, ῥιγῶντι εἴῖλπι ΡᾺ χαϊ ρεϊπηιμι 
διγοῦντε ὨαθαϊΕ, σοηπῇ, δὰ 287 ἃ. Ὥστ᾽ οὔτ᾽  ΤιθΥΙ ὡς τοῦτ᾽. 

"ἵν ΓΑΕ μὲν. παγυνισταῖς Ἐ. ΡΤ Ήτὴν μηδὲ τὰ 

“μικρὰ τὰ Φαληριχὰ τάδ᾽ (τάδε Β) ἀφύδια. ὙΨγδηδρυβιίξ, Ῥοιβοπὶις 
δρυᾷ Θαἰδέογάιπη δ Ηερμαθδέίοποπι ᾿. 33}. ἐν τῇ πρὸς ἐν 
πρὸς Β, κἀνευτιϑεὶς Β. ϑδουιθοθαίαι καὶ ἀντιτιϑ εὶς. 

᾿ 28 ἢ, γλαυκέσκῳ] γλυκίσκῳ Α. γλευχύσκω Ἐ, ἔλοπα! δον 1θ6- 
Βίων ἔλλοπα. ἀντιπαρατιϑεῖσα Α δὲ δπαυθοινυδβ, ἀντιπαρατυϑεὶς 
ΒΡΥΠ. Οοπῆ, ΧΙΨ, ν. 682 ἀ.. «σκόμβρους} σκόμβυος Β. 
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χαὶ εἴ τις ἄλλος παρ᾽ αὐτοῖς ἰχθὺς ἐπάνω τῇ δόξῃ τοῦ 

Ἀέκροπος γέγονεν, ἀντιγεννήσασα τὸν ἀλώπεχα καλούμενον. 

ὃ δὲ τὴν ἩΗδυπάϑειαν γράψας παραχελεύεται τῷ μὴ δυνα- 
μένῳ τιμῇ. κατεργάσασϑαι τὴν ἐπιϑυμίαν, ἀδικίᾳ κτήσα- 

286 σϑαι τὴν οὀψοφαχίαν. ᾿“Δρχέστρατον λέγει τὸν ξέγϑην ὃ 
«Τυγκεὺς, ὃς ἐν τῷ “πολυϑρυλήτῳ ποιήματι περὶ τοῦ γαλεοῦ 

λέγει οὕτως 
ΟἿ ν δὲ ᾿ΡῬύδῳ ,γαλεὸν, τὸν ἀλώπεχα" χαν ᾿ἀποϑνήσχειν 
μέλλῃς, ἂν μή σοι πωλεῖν ϑέλῃ, ἅρπασον αὐτόν" 
ὃν χαλέουσι “Συρακόσιοι κύνα πίονα. κᾷτα 
ὕστερον ἤδη πάσχ᾽ ὃ τί σοι πεπρωμένον ἐστίν. 

25, ὟὝἽἿΧΑἍΑ͂ΡΝ ΟΣ. ΜΚΚαλλίας Κύκλωψι 

Κίϑαρος ὀπτὸς καὶ βατὶς ϑύννου τε κεφάλαιον τοδὶ, 

ἐγχέλεια, κάραβοι, λινεὺς, ἄχαρνος οὑτοσί. 

20. ΒΑΤΙΣ, ΒΑΤΡΑ͂ΧΟΣ, ΒΑ͂ΤΟΣ. τῆς μὲν 
οὖν βατίδος καὶ τοῦ βατράχου μνημονεύει ᾿Δριστοτέλης ἐν 
τοῖς περὶ ζώων, χκαταριϑμῶν αὐτὰ ἐν τοῖς σελάχεσιν. Εὐ- 

πολις δ᾽ ἐν Κόλαξί φησι ,»ῳΠαρὰ τῷδε Καλλίᾳ πολλὴ ϑυ- 

ἀντιγενήσασα Β. ὅ δὲ τὴν] δὲ οπι, ΡΥ. 

280 ἃ. πολυϑρυλήτῳ Β. δουθοθαΐαν πολυϑρυλλήτῳ. Αγοπο- 
Βέγδξϊ ὙθγΒὰ5 τοροίε Ρ. 29 ἃ. Υ. 2. ϑέλῃ ἐθϑέλη ΒΡ. 
ἅρπασον] ἅπαόν Β. αὐτὸν ἈΒΟ οἐ 29. αὐτὴν ΡΥΤ,. ν.23. 
«Συρακόσιος 1,. συρακούσιον ΡΥ. πίονα Ῥ. πιόνα ὙΤ,. χᾷτα) 
χαϑ᾽ ΒΡ, Ῥοβέ Αγοϊιθϑεδεϊ Ὑθυβὶβ 80 ρογϑίε Ὁ, ὅτε ἐν ἐλευσῖνο 

ψῆτται καὶ σκόμβροι πολλοί .(28ῦ ἢ. ΟΔΙΠΔΘ ΡΓΙΟΥ γ γϑιι8 χορϑεϊίαγ 
Ρ. 806 ἃ. -“Τοίυπι Ιοσυπι οπι. Ο. , 

280 ". χέϑαρος τοροβίέιπι εχ 806. ΠΙΡῚῚ χέϑαρις. ὑπτὸς 
χαὶ ἈΒ οἐ 306. ὀπτός τε ΡΥ]. ϑύννου τε ---- Βατὶς οπι, ΒΒ. 

τοδὶ ΡΥ, τὸ δι᾿ 1.. ἐγχέλεια ϑομινοῖσῃ, ἐγχέλια ΑΡ. ἐγχελίᾳ ὙἹ,. 

λινεὺς ἘγΓαγάξίαβ ν. 461]. 1011 αἐνεεὺς. οὕτοσί δοῦνν ΕἸ σἢ. 
1 γι οὕτως, "Δριοτοτέλης) Οοπῇ. ἱπῆγα Ρ. 330 ἃ, ἜδΒὔπολις δ 

δ᾽ ἃὉ δοδνν οἴ σιι, δἀάϊέαηι. Ιη Ετυρο !ἀϊβ γθγ 15 5815. πηδπι βία 

δβιηξ πιοίγὶ ΕΠ ΡΟ] 46] γοβε σία. Ῥγίμηΐ γϑγϑὰβ γο!]! ααϊὰθ μὰ6 βιὰπέ 

ΠΟ κι ντοΣ παρὰ τῷδε πολλὴ ϑυμηδία: 

πᾶπι Καλλίᾳ νἱχ ροίΐοβέ ἀυδίέαγι ααΐπ ἀπέεγργθίαμαϊ! σαυ888 δὰ τῷδε 

(τῷ δὲ Ο) δάϊοσονιε Αἐποπαθυθ. ΑἸέθναπι σθγϑαη ὨοΡγᾶθυβ ἴῃ Δά- : 

ἀρια!5 δὰ Αὐἱβίορδαπ, Ρ. (121) 516 οογτίροθδξ 

-͵.᾿.-.. 
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μηδία, ἵνα πάρα μὲν κάραβοι καὶ βατίδες χαὶ λαγῷ, χαὶ 

γυναῖκες εἱλίποδες.““ καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ 

ἮΝ δὲ νάρκαι καὶ βατίδες, ἣν δὲ ζύγαιναι, πρήστιες, 

κἀμίαι τε καὶ βάτοι, ῥῖναί τὲ τραχυδέρμονες... 

ἐν δὲ Μεγαρίδι ᾿ 

Ἰὰς πλευρὰς οἷόν περ βατὶς, 
τὰν δ᾽ ὑπισϑίαν ἔχησϑ'᾽ ἀτενὲς οἷόν πὲρ βάτος, 

τὰν δὲ κεφαλὰν ὀστέων οἷόν περ ἔλαφος, οὐ βατὶς, 

τὰν δὲ λαπάραν σχορπίος παῖς ἐπιϑαλάττιός τε οὔ. 

ΣΕαννυρίων δ᾽ ἐν Γέλωτι 
ὯὮ βατίδες, ὠ γλαύκων κάρα. 

“Ἱριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων σελάχη φησὶν 
εἶναι βάτον, τρυγόνα, βοῦν, λάμιαν, ἀετὸν, γάρχην, βάτρα- 

χον, καὶ πάντα τὰ γαλεοειδῇ. “Σώφρων δ᾽ ἐν μίμοις ἀν- 
ἃ δρείοις βότιν καλεῖ τινα ἰχϑὺν ἐν τούτοις ,,Κέστραι βότιν 

χάπτουσαι."“. χαὶ μήποτε βοτάνην τινὰ λέγει. περὶ δὲ τοῦ 
βατράχου συμβουλεύει δ᾽ σοφώτατος "Αρχέστρατος ἐν ταῖς 
γνώμαις τάδε »»Βάτραχον ἔνϑ᾽ ἂν ἴδης ὀψώνει, καὶ γαστρίον 
αὐτοῦ σχεύασον."“ σπερὺ δὲ τῆς βατίδος 

ἕνα πάρα μὲν καὶ βατίδες καὶ λαγῷ καὶ κάραβοι. 

ὙΦΓΕΙ ᾿πἰεϊαπι 68ὲ χαὶ γυναῖκες εἱλίποδες. ΑἸῖα ἑεπίαν!ε Ηδγπαππι5 
ἄρ οπιθπά, γδξ. σγαπιμῃ. ατ, Ρ. 26. δἕ ἴῃ ΕἸ6πι. ἀθοέν. τηϑέγ. Ρ. 982. 

ἕνα} κινὰ Β. κίνα Ῥ, πάρα Οαϑαυθοηιβ. παρὰ ΒΟΡΥΤ,. Ἐχ 
πος ἴθοο ΙΧ. ρΡ. 400 ἃ. δἰέυϊξ. ἕνα πάρα μὲν βατίδες καὶ λαχὼ καὶ 

γυναῖκες εἰλίποδες. Θταπιπιαξίοι5 Απριιβέαπυ5 ἀρὰ Ηδγπιᾶππ. 46 ἐπι. 

Σ. δ. α. Ρ. 320. καὶ τὸν λαγὸν λαγὼν φασί. καὶ Εὔπολις, βατίδες καὶ 

λαγῷ καὶ γυναῖκες εἰλίποδες. Ἐλάδιῃ Εππέαίπῖα5 Ρ. 1534, 15. 
1 ἘΡΙΟΠαγπιΣ γοῦβα καὶ βατίδες ϑοῃνν εἶσαι. Αθογδξ χαὶ, ἦν δὲ γάρχαε, 
ἣν δὲ ζύγαιναν 6Χ δο6 Ιοο0 δἰέυ!ε Επδβέδίμαβ Ρ. 1110, 56. 

280 ς. πρήστιες] πρίστιες δοῆννοἸ ἢ. κἀμίαι τε καὶ ῬΟΓΒΟΠῸ5. 
1 1ΌΥῚ χαμεῖῦται. διναί τεῦ ϑουιθεθαίαῦ ῥέναι τε. Θυΐ 56η11- 
τὰν ἘΙΟΠΆΣΤΩΙ ἸΟοὰ5, ουπὶ ὁπ. Ὁ. Υ. 4. τε οὔ 1,.. τε οὐδ, 

ὉξΓαπια6 ΟΟΥΓρέθ. τὲ οὖσαν σαννυρίων Ῥ. .,7,6 πιαπιιϑογὶξ [) μογἔε τε 

οὖσαν ἀννυρ.““ ΨΠΘΥτιμῖτι5. ᾿Αριστοτέλης) Η. Α, Υ. 4, 2. ν.ὄ 185. 

βάτον, τρυγόνα ΑΒΌΡ οἐ 1δγὶ σαϑαυθοπίαπὶ. τὸν τρυγόνα Ψ}.. 

λάμιαν ἀμέαν ῬΨΤ,. Οοτγτγοοίαι» οχ Αυϊβέοξο!θ, ἀετὸν] 
αἰειὸν Α. ., γαλεοειδὴ 1,. γαλοειδὴ ΒΡΥ͂. γαλεώδη ΑτγΙδέοξο} 65... 

"280 ἃ. ϑορβτοπὶβ Ἰοουπὶ τοροῦξ Ρ. 328 ἃ... Ῥοβέ ὀψώνει 
ῬΙΌγα γουθα, ομΐδιε Αἰ θπαθι8. Θποά βοαυΐτις καὶ ομῖϑιε Β, ααθιι 

ποη ΒΘΗΌΔΓ. γαστρίον γάστριον Β, γαστρὶ Ὁ. 
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Καὶ βατίδ᾽ ἑφϑὴν ἔσϑε μέσου “χειμῶνος ἐν ὥρῃ, 
καὶ ταύτῃ τυρὸν χαὶ σίλφιον" ἅττα τὲ σάρκα 

6 μὴ πίειραν ἔχει πόντου τέχνα, τῷδε τρόπῳ χρὴ 
σχευάξειν. ἤδη σοὶ ἐγὼ τάδε δεύτερον αὐδῶ. 

Ἔφιππος δ᾽ ὃ χωμῳδιοποιὸς ἐν Φιλύρᾳ δράματι" ἑταίρας 
δ᾽ ὄνομα ἡ μέρ, γὸ 

“Πότερον ἐγὼ 
τὴν βατίδα Τεμόχη κατατεμὼν ἕψω; τί φής; 
ἢ «Σικελικῶς ὀπτὴν. ποιήσω; ΜΒ. «Σικελικῶς. 

217. ΒΩΚΕΙΣΣ. ̓ Ἡριστοτέλης ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ζωικῷ 
Γ ἢ) περὶ ἰχϑύων »»Ἰγωτόγραπτα (φησὶ) λέγεται βῶξ, σχο- 
λιόγραπτα δὲ κολίας. “ ᾿᾿πίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ 

Ἔτι δὲ ποττούτοισι βῶκες, σμαρίδες, ἀφύαι, χάμμαροι. 
ἸΝουμήνιος δ᾽ ἐν “Αλιευτικῷ βόηχας αὐτοὺς καλεῖ ἐν τούτοις 

Ἢ  λευχὴν συνόδοντα βόηκας τε τριγκούς τε. 
«Σπεύσιππος δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ᾿Αττικοὶ βύακας. ᾿Αριστοφά- 
γῆς «Σχηνὰς χαταλαμβανούσαις 

487 ᾿4λλ᾽ ἔχουσα γαστέρα 

μεστὴν βοάκων ἀπεβάδιζον οἴκαδε. 
ὠνομάσϑη δὲ παρὰ τὴν βοήν. διὸ καὶ “Ἑρμοῦ ἱερὸν εἶναι 
λόγος τὸν ἰχϑὺν, ὡς τὸν κίϑαρον. ̓ Απόλλωνος. Φερεκρά- 
της ὃ᾽ ὦ ἹΜυρμηκανϑρώποις εἰπὼν ,,,Αλλον φωγὴν οὐχ 
ἔχειν ἰχϑύν φασι τὸ παράπαν" ἐπιφέρει ., Νὴ τὼ ϑεὼ, 
οὐκ ἔστιν ἄλλος ἰχθὺς οὐδεὶς ἢ βόαξ." «Αριστοφάνης ὃ ̓ ὃ 

Ψ. 1. ἔσϑε μέσου ΑΒΟ, ἔσϑιε μέσου Ῥ. ἔσϑιέ μοι Ὑ1,. ἘοΙϊοιο5 γει- 
808 οὁπι. (. ; ; 

280 9. Υ, 3. ἔχει] ἔχη Β. τῷδε ϑεμινοῖρῃ. τῷ δὲ ΡΥ],. 
κωμῳδιοποιὸς Α. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Ι,. Υ. 2. ἕἵψω] ἑψῶ Ὁ, 

2806 {, βῶξ Ο. βὼξ ΡΥ... Μιὰ. ὙΠΠ. ν. 956 ". κολίας Ὁ. 
πολιάς Ρ.Π,. ᾿Ἐπίχαρμος] Βερροίίεαν ν». 300 ο. κόμμαροι) 
κάμμορον 806. ΕΞ Νιπιοπῖΐ γϑυβαπὶ οἢϊ, Ὁ. τριγκούς) τριχκούς 
Ρ- 322 ". βρίγκους Οαβαυθοπυβ. σκηνὰς ΔΡ εἴ οὐάοχ Ηυγαὶαϊ- 
πὰ. σηχυνὰς Β΄, σχηναῖς Τ,. χκαταλαμβανούσας Ἐ.. γε 

287 ἃ. ᾿Αλλ᾽ ἔχουσα --- βοάκων αἰίαϊιε Βέγ πο]. Μ Ρ. 218, 30. 

κίϑαρον 1,. κίϑαριν ΑΒΟΡΨ. ῬΠΘΡΘογα 5. ἐγ πιο ἔλα οι! 6 
χΟϑ πὰ 5 ὁΡ6 ἘΥΗ͂ΘΕ Μ. υδὶ 5ἷο βουιρίμπι, Φερεκράτης, «ἐἰ ληρεῖς ; 

ἀλλὰ φωνὴν οὐκ ἔχειν ἰχϑῦν γε φαδὲ τὸ παράπαν: -- ἐπιζέρει,,, νὴ τὼ 
Θϑεὼ, κοῦχ ἔστιν ἰχϑῦς ἄλλος ΠΝ ἢ βόαξ. ὠοὐδεὶς Ἠ.. οὐδεεὶς ῬΥ͂, 
οὐδὲ εἷς ΑΒΟ, ᾿ αθεν 
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Βυξάντιος καχῶς φησιν ἡμᾶς λέγειν τὸν ἰχϑὺν βῶκα, δέον 
βόωπα, ἐπεὶ μιχρὸς ὑπάρχων ΠΡΥΒΛΔΡΕΙ ὥπας ἔχει. εἴη ἂν 
οὖν ὃ βόωψ, βοὸς ὀφθαλμοὺς ἔχων." ̓ πρὸς ὃν λεχτέον,. 
εἰ τοῦτον χαχῶς ὀνομάξομεν, διὰ τί κοραωκῖνόν φαμεν, καὶ 
οὐ χοροκῖνον; ὠνομάσϑη γὰρ ἀπὸ τοῦ τὰς" κόρας κινεῖν. 

τί δ᾽ οὐχὶ καὶ σείουρον λέγομεν, ἀλλὰ σίλουρον ; ὠνόμα-- 
σται γὰρ καὶ οὗτος ἀπὸ τοῦ σείειν συνεχῶς τὴν οὐράν. 

28. ΒΕΜΒΡΑΔΕΣ. Φρύνιχος Τραγῳδοῖς 
Ὦ χφυσοκέφαλοι βεμβράδες ϑαλάσσιαι. 

᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ βαμβραδόγας αὐτὲς χαλεῖ 
: Βαμβραδόγες τὲ καὶ κίχλαι, λαγοὶ δραάκοντές τ᾽ ἀλ- 

χιμοί.. 

χαὶ “Ξώφρων ἐν ἀνδρείοις »Βαμβραδόγι, ῥαφίδι.““ ΙΝουμή- 

γιος δ᾽ ἐν ᾿Δ“λιευτικῷ 
Ἢ βαιῇ χαρῖδι χαὶ εἴ ποτε βιμβράδι, κείνῃ 
ζωὴ ἐπ᾽ ἀγρώστοιο, τάδε σκέψαιο" 'δέλευρα. 

Δωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων φησὶ, Βεμβράδ᾽ ἀποχέφα- 
λίσας, ἐὰν ἢ ἦ ἀδροτέρα , “καὶ ἀποπλύνας ἀλὲ λεπτῷ καὶ 

. ὕδατι Ἢ ἕψε τὸν αὐτὸν τρόπον τῇ τριγλίτιδι. γίνεται δὲ, 

φησὶν, ἐκ μόνης τῆς βεμβράδος σχευασία τις ἡ προσαγο- 

ΓΡ 

287 Ὁ. τοῦτον κακῶς ἈΒΟΡ. τοῦτο καχῶς ὙΙ,. κορακῖνον Τ'. 
καρκῖνον ῬΥ͂, χαὶ οὐ Β. Αὐογαΐ Ζαὶ. βεμβράδες ΑΟ΄ οἱ δα- 
ΒΔ ΡΟ πίαπὶ. βεβράδες ῬΎΤ,. ἴῃ Ο βυρεγπθ ἀἀβουρεαπι ἀττικῶς, ἡ 
"Φρύνιχος φρύνιχος συνεχῶς ΑΒ. Τραγῳδοῖς ) τραγωδεῖς Β, 

βεμβράδες ἈῸ δὲ αβδιδοπίδηϊ, βεβράδες ῬΥΤ,. "ἢ ἐπίχαρμας δ᾽ ΒΟ. 

Αθθγδΐ δ᾽, ς ἭΜβας) ἥβης Β. Ἐριοδαγπνὶ γθύβαπὶ σϑρϑίὶε ἢ. 805 «. 
Ἐενπιοῖος. Μ. ν. 190, 30. Βεμβρὰς, εἶδος ἰχϑύος εὐτελοῦς. ᾿Επίχαρμος 

δὲ αὐτὰς βράδονας χαλεῖ- Βράδονές τε καὶ κίχλαι, πρρείρν δράκοντες 
“ἄλκιμοι, ὙΣΡΙΟΒατπιΐ δὲ ΝΟΡΉ Γοη 5 Ῥγαρτηπέα οπὶ, Ὁ. βαμβραδό- 
νας ΛῸΌ εὐ αβαυθοπίδηϊ. βαβραδόνας ΒΡ, βεβραδόνας ΥΙ, βαμ- 

βραδόνες Ὁ εἰ σαβαυθοπίαηϊ. βαβραδόνες ΒΡ. βεβραδόνες Ὑ7,. 

πε καὶ ἀράϊ εχ Ἐένπιο]. Μ,. δέ τε ΡΥ͂Ι,. δέ τι ἃ. λαγοὶ) 1,656-- 
υδέων καὶ λαγοί. Οονγοχὶ εχ Ῥέσμιρὶ, Ν. δράκοντές τ΄ ἀθάϊ οχ 
«308. ΑΒογδὲ τ΄, ᾿ ' ι 

287 ὁ. βαμβραδόνι ἈΒΡ. βεβραδόνι ΥἹ,. . ῥαφίδι Οαδαυθοηι8. 
ῥαφία ΒΒ, ῥαφεία ΥἹ,. ῥάφεια Ῥ. Ἱνοιμήνιος}. τομήνιος Β, ΕΤῸ5 
γοῦθα ὁπι. Ὁ, καρῖδι καρίδι ΡΥ͂Τ,. οχαὺ, εἴ ποτὲ βειιβράδι 
δορόββοναπέ οχ ἃ. Φδέλευρα] δέλετρα ϑοῃμποίάογαβ ἱπ Ἰοχῖοο. 

βεμβράδ᾽ Β. βεμβράδα ΔΟΡ, βεβράδα ὙΠ,. ἕψε] ϑογιθονδέαν ἕψειν 



824 ΣΟ 

θευομένη βιμβραφύη" “ὧν μνημονεύει " οὐνηῷ ἈἘρρμδσι- ἐν Ἡλίῳ 
διγοῦντι 

ἃ Ὅ γέ τοι » Σιεϊὸς ταῖς ἐΦΗΡ.. δ᾽ προσέοικεν ὃ 
καρκινοβήτης.. 

᾿ἀττιχοὶ δ᾽ ὅμως ωβρεδις λέγουσιν... ᾿“Δριστομένης Τὸ [Ὀήσι 
ἀδηρμθράβιῃ φέρων ὀβολοῦ. τ “Τριστώνυμιορ. Ἡλίῳ ῥιγοῦντε 

- Οὐτ᾽ ἀφύη γῦν ἔστιν ἔτι σαφῶς οὔτ᾽ αὖ βεμβρές 

ἈΨΜΜΈΜΝΝ, : 
χριυνοφάνης Τήρᾳ εὐ 

Ταῖς πολιόχρωσι βεμβράσιν τεϑραμμένη. 
ο ἤλάτων Πρέσβεσιν, Ἡράκλεις, τῶν βεμβράδων."ς ἐν δὲ 

ταῖς Εὐπόλιδος Αἰξὶν ἔστιν εὑρεῖν χαὶ διὰ τοῦ μ᾽ γραφό- 
ε μένον-. “Αντιφάνης δ᾽ ἐν Κνοιϑιδεῖ 

Ἅτοπόν γε ,κηρύττουσιν ἐν τοῖς ἰχϑύσι 
κήρυγμ᾽ , ὅπου χαὶ νῦν τις ἐκεκράγει μέγα 
μέλιτος γλυκυτέρας, μεμβράδας φάσχων ἔχειν. 
εἰ τοῦτο τοιοῦτ᾽ ἐστὴν, οὐδὲν χωλύει 

τοὺς μελιτοπώλας. αὖ λέγειν βοᾶν ϑ᾽ ὅτι 

βεμβράδος ΑΒΟΡ, βεβράδος ὙἹ,. βεμβραφύη ΑΒΟΡ 'εἐ 6ὰ- 
βαυθδοπίδηϊ. μεμβραφύα Ἐέγνπιο]. ΝΜ, Ρ. 195, 33. βεβραιφύη Ψ1.. δοτῖ- 
Βεπάμππι υἱάθίαγ βεμβραφύαι. ὧν μνημονεύει --- φέρων ὀβολοῦ 
ὁπ. 6. ὧν ΑΒΡΥ. ἧς ἴ, 

287 ἀ. ταῖς] ταῖσι Β. μεμβοαφύαις] δῖ. οεἴδτα Ἐέγτιοὶ, ΝΜ. 
Ναῖῖπι βεμιβραφύαις. παρκινοβήτης Μοϊποκίυ5 δα ΝΜεπαπάγιιπι ἢ. 
183. χαρχεινοβάτης ῬΎ]., χκαρκινοβαίτης ἘῖγπιοΙ], Μ.. βεμβράδας 
φέρων ῬΙ,. βεβράδας φέρων ἡ. ἐῥιγοῦντι) ῥιγῶντι Ἀ. γιὰ, δἀ 28 6. 

; ο ΑΥβέοπνηιῖ: ὙΘΥ 5.18 δῖ βου θοπᾶα8, “στ᾿ οὔτ᾽ ἀφύη νῦν ἔστιν 

(γε ἔστ᾽ ἔϑ᾽) ἁπλῶς οὔτ᾽ αὖ βεμβρὰς κακοδαίμων : νἱὰ, δὰ 284 ἔ. 

ἔστιν ἔτι) ἐστὶ. ἔτι 15. ἐστὶν Ο, ἐστὲ ἘξγνπιοΙ. ΝΜ... βεμβρὰς ῬῚ, εἐ 

Ἐν πιο]. Μ, βεβρὰς Ψ. χακοδαίμων) κακόδαιμον Ἐϊγπιο!, Μ,, 
βεμβράσιν)] βεμβρώσι ῬῚ,. βεβράσι Υ.. εΠρέσβεσιν}) πρέσβευσιν Β. 

287 6. κχνοισϑιδείᾳ τόπον ἈΡ, χνοισϑιδεῖα τόπον Β. κυοισϑιδείᾳ 

τόπον ΨΙ,. Κνοιϑίδι, αὐ ἵπ ΠΡτῖ5. βογρεαπι Χ. Ρ. 448 6., τεοβεϊξυθγδξ 
(ἰἀϑαῦθοπα5, ἄτοπον (ἃ. Ὁαπίοτυ5 Νου. 1,6οξ. 1Ψ, δ. Ἑδθυΐδο ἱπᾶϊ- 

οθπὶ οἷῖ, Ὁ. Ἐρὸ Κνοιϑιδεῖ ἀδάϊ, ῬΕσοέϊα8 16χ. Ρ. 173, 1ὅ. Κνοι-" 
ϑιδεύς: ὄρος τῆς ᾿Αττικῆς. γ, 1. Ἄτοπον --- καὶ νῦν οἵπ. (, 

7ε δοιν ερῃ, Τοροθαΐα τε. ἢ ΨΥ. 2. χκήρυγμ᾽, ὅπου Ῥογβοπι. 1[,6- 
δεορδΐαγ χήρυγμω οἷ. ἐκεκράγει Ὁ. ἐχβεβράγει ΨΩ, -. Ψ, 3. 
7λυκυτέρας] γλυκύτερον ὁ. . ᾿ μεμβράδας Β. δουιθοθδίας βεμβράδας. 
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πωλοῦσε τὸ μέλε σαπρύτερον τῶν. μεμβράδων. 
χαὶ ἌἌλεξις δ᾽ ἐν Χορηγίδι διὰ τοῦ μ εἴρηκεν 

ἣ Ὃς τοῖς τετραδισταῖς μὲν παρέϑηκεν ἐσϑίειν 
πρώην λέχιϑον καὶ μὴμβααδος καὶ στέμφυλα. 

ἕν δὲ ἐΑμσυκνν ̓ 
ὅς ᾿Επιπονώτερον 
ἔργον μὰ τὸν Διόνυσον οὐκ εἴληφ᾽ ἐγὼ, 
ἀφ᾽ οὗ παρασιτῶ. μεμβράδας μοι κρεῖττον ἦν 
ἔχειν. μετ᾽ «Δττικιστὲ δυναμένου. λαλεῖν. 

' ὀνησιφόρον ἦν τοῦτο. ἦν 
2388 29. ΒΆΕΝΝΟΣ. τούτου μέμνηται Σώφρων ἐν τῷ 

ἐπιγραφομένῳ ᾿Ὡλιεὺς τὸν ἀγροιώταν .» Βλέννῳ ϑηλαμόνι. { 
ἔστι δὲ χωβιῷ τὴν. ἰδέαν παραπλήσιος. ᾿ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν 

Ἥβας γάμῳ ΒΑΗΙΟΝΑ͂Σ τινὰς ἰχϑῦς καλεῖ ἐν τούτοις 
᾿2γε δὲ τρίγλας τε κυφὰς καχαρίστους βαίονας. 

καὶ παρ᾽ ̓ ἀττικοῖς δὲ πάφαμμίν ἀσαλῃ “Μή μοι βαίων: χα- 
κὸς ἰχϑύς. δὴν 

80. Β0 ΥΠΔΩΣΣΟΣ. ὃ Ἡναὀῥορυδι δὲ δι ἐγχρά- 
τειαν “Αρχέστρατός φησιν 

Υ. ὃ. μεμβράδων) δον ον αν βεμβρώδων. ο΄ 'καὸ ἄλεξις Ὁ, 
ΛΑΒογδὲ καὶ. νὰ 

287 ἴ. μὲν ὁπ. Β. ἐσθίειν δρν νοῖρῖ, ΤΡ τὶ ἐσθίων. ἑστιῶν 
ΨΙΠΟθγαπίι8θ. λέκιϑον ἈΒΌΡ. λέθκιϑον Ὑ, λέκυϑον Β4511. ἴ. 
μεμβράδας ΑΒΡΥ͂. μεμβοάδα Ὁ. βεμβράδας 1. ψΈγβαβ ἐχ ἤρωτο-- 

] χόρῳ οπι. Ὁ. Υ. 2. ἔργον δἀάϊέξαπι ἃΡ ῬοΙβοπο. εἴληφ᾽ 
| εἴληχ᾽ Οαϑδυροιι, Υ. 3. μεμβράδας) δογΒοθδίαγ βεμιβράδας. 

ἤπι (5 μετ᾽ ἀττικιστὶ ἃ. μεταττικιοτὲ ΒΡ, μὲ κἀτεικιοτὸ Υ. μὲκ ᾿»άςτιω 

κιστὶ ἴ.,. . δυναμένου ΑΒΡ, δυνάμενον ὙΤ,. 

288 ἃ. Π6 βλέννῳ Ο ἈΠᾺΠ Ῥγδρίον ἤδθο, Βλέννος. ἡρβιδ! τὴν ̓ς Ἀνὰν 

οὗτος παραπλήσιος. - Σᾷἥβλέννος Α. βέλεννος ΡΥ!,. ὠλιεὺς ΑΒΡ. 
ἁλιεὺς ΜΙ ὙΙα, δά ΠΙ. ν. 86 ἃ. ἀγροιώτναν) δον θοναέιν ἀγριώ-- 
τὰν, - 'βλένγνῳ ΑΒ. βελέννῳ ἘΥΤ,. ἔστι δὲ] ἐστὲ χκιὶ Β. 

κωβιῷ Τι, οἱ Εένπιο]. Μ. ν. 192, 58. κωβίῳ Ρ. κωϑιῷ Ψ. ᾿Επίχαρ- 

μος] Ἐέγτμο]. Μ. Ἐπίχαρμος δὲ βαεόνας λέγει. καὶ παρ᾽ ᾿Αττικοῖς δὰ 
παροιμία ἐστὶ, ΠΠή μὲ βαίων κακώσῃ ἰχϑῦς.. ἐπὶ φιληδύόνου εἴρηται. 
βαίονας ΡΙ,. βαιόνας ΟΥ̓, Ἶ4γε (ἄγε ῬΨΤ,)) δὲ] "ἅγε δὴ Ρ. 324 6. 

βαίονας ῬΨΤ,. βαιόνας Ὁ. βαίων Ο. βαιὼν ΡΎΙΩ. βατῶν Α. 
βούγλωσσος 1. βούγλωσσον ΑΒΟΡ. δὲ δαἀά, ΑΒΡ. ομ. Υ].. 
Αγοβιοβέγδεϊ γουβὰ5 τοροίϊδ ρ, 330 ἃ. 
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Εἴτα λαβεῖν ψῆτταν. μεγάλην καὶ τὴν ὑπότρηχυν 
βούγλωσσον, ταύτην ϑέρεος, κατὰ Χαλκίδα κεδνήν.. 

᾿ξπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ ,,Βοὐγλωσσοί τε καὶ κίϑα-, 
ρος ἐνῆς.“ τῶν δὲ βουγλώσσων διαλλάττοντές εἰσιν οἱ κυ- 

γόγλωσσοι" περὶ ὧν καὶ αὐτῶν ᾿ἐπίχαρμός. φησιν... 
«“ἰολίαι δορός τε κυνόγ λωσσοί τ΄, βέάμο δὰ σψανλήδις. 

᾿4ττιχοὶ δὲ ψῆτταν αὐτὴν χαλοῦσιν. " ὰ᾽ 
91. ΤΌΓΤΡΟΙ.. τούτους “Ιχέσιος σκληροτέρους τῶν 

ἐγχέλεων εἶναί, φησι καὶ ᾿ἀραιοσαρκοτέροὺς τε καὶ ἄτροφω- 
τέρους, εὐχυλίᾳ Ζε πολὺ λε ἑιπομένουβ,, εὐστομάχους δὲ εἶναι. 

ἸΝίχανδρος δὲ ὁ ἐποποιὸς ἐν τρίτῳ Τλωσσῶν καλεῖσθαί" 
φησιν. αὐτοὺς χαὶ γρύλλους. Εὔδοξος δ᾽ ἐν ἕχτῳ γῆς πε- 

ριόδου γύγγρους φησὶ πολλοὺς ἀνδραχϑεῖς. ἐν “Σιχυῶνε 
ἁλίσχεσϑαι" ὧν ἐνίους εἰναι χαὺ ἁμαξιαίους. Φιλήμων δὲ 
τῆς κωμῳδίας ὃ ποιητὴς ; χαὶ αὑτὸς μνημονεύων τῶν ἐν 

ἃ Σικυῶνι διαφόρων γόγγρων, ποιεῖ τυνᾶ μάγειρον ἐπὶ τέχνῃ 

τῇ ἑαυτοῦ σεμνυνόμενον καὶ ἀαννᾷ ἐν τῷ ἐπιγραϊρομένῳ 
“τρατιώτῃ τάδε ᾿ 

ΕΡΑΕΝΟ Ἱμερός μ᾽ ὑπῆλϑε γῇ τε οὐρανῷ ' 
λέξ αὐ μολόντι τοὔψον ὡς ἐσκεύασα. 
γὴ τὴν 4ϑηνᾶν, ἡδύ γ᾽ ἔστ᾽ εὐημερεῖν 

᾿ ἐν ἅπασιν. ἰχϑὺς ἁπαλὸς οἷος γέγονέ, μοὶ, 

ὅ οἷον παρατέϑεικ᾽ , οὐ ᾿ ΟΝ ἢ 

τυροῖσιν, οὐδ᾽ ἄγωϑεν ἑ ἡνϑισμένον" ' 
ἐμ οἷος ἦν ζῶν, κὠπτὸς ὧν τοιοῦτος ἦν. 

288 . καὶ τὴν] καὶ οπι. ΒΡ. βούγλωσσον περὺ “Χαλκίδα κεδνὴν 
990. ταύτην θέρεος Α. ταύτην δὲ ϑηρεὺς ΒΡ. ταύτην ϑήρα ὟΤ,. 
τηδίογοπι ὙΘΙ5118 Ρᾶγέοπι Οπιϊβὶε Ὁ, χατὰ 68. καὶ ΑΒΡΨῈ, 

περὶ 3830, ἘΡρΙΟμάγμι Ἰο605 Οπιϑίέ Ὁ, "᾿Βπίχαρμος] Ῥ, 306 ἃ. 
320 ο,.330 ἃ. κίϑαρος Ἀ. κίϑηρος Β. κίϑαρις ΡΥ... ἘἘπίς 

χαρμος Ῥ. 307 Ὁ. 308 ὁ. 322 ἢ. αἰολίαν ΑΒ. αἰόλιαι Ῥ, αἰλίαε 

ὙΠ. ΟΞ ἐνὴν δὲ] ἐνὴν δὲ καὶ ΡΥΤ,. Οογτγϑοΐυπι ὁχ 807. 322. 
αὐτὴν} αὐτὸν αἸίογο βυρουβογρέο Ὁ. , ' 

288 ο. ἐγχέλεων ΚΑΒ Ὸ,, ἀγελαίων ῬΨ. εἶναί φήσι] φησὶ εἶναι Β., 
περιόδου] περιόδῳ ΒΡ. γόγγρους Ο. γόγγρους δέ ΡΨ... 

“Ῥιλήμων]) Ῥ. 383. . ᾿ 
288 ἅ. Ψ. 1. καὶ οὐρανῷ Β. Υ. ὅ. οἵο»] τοῦτον Ο, 

παρατέϑεϊκ᾽ οὗ ΑΒΟ, παρετίϑει κοῦ ΡΥ. Ψ. 7. κὠπτὸς] καὶ ὀπτὸς 
ΑΒΟΡΥ, κ᾽ ὀπτὸς 1... ὧν οἵ, Ρ. 
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οὕτως ἁπαλὸν ἔδωχα καὶ πρῷον τὸ πῦρ 
ὀπτῶν τὸν ἰχϑὺν, οὐδὲ πιστευϑήσομαι. 

. 10 ὅμοιον ἐγένετ᾽ ὄρνις ὁπόταν ἁρπάσῃ 
τοῦ καταπιεῖν μεῖζόν τι" περιτρέχει κύχλῳ 
τηροῦσα τοῦτο, καταπιεῖν ἐσπούδαχεν, 

ἕτεραι διώκουσιν δὲ ταύτην. ταυτὸν ἦν. 
τὴν ἡδονὴν ὃ πρῶτος αὐτῶν χαταμαϑὼν. 

15 τῆς λοπάδος ἀνεπήδησε κἄζφρεευγεν κύχλῳ 
τὴν λοπάδ᾽ ἔχων. ἄλλοι δ᾽ ἐδίωχον χατὰ πόδας. 
ἐξὴν ὀλολύζειν" οἱ μὲν ἡρπασάν τι γὰρ, 
οἱ δ᾽ οὐδὲν, οἱ δὲ πάντα. καίτοι παρέλαβον 
ἰχϑῦς ποταμίους, ἐσθίοντας βόρβορον. 

20 εἰ δ᾽ ἔλαβον ἀρτίως σχάρον; ἢ κ τῆς ᾿Αττικῆς 
γλαυχίσχον, ὦ Ζεῦ σῶτερ; ἢ δ᾿ “Ἄργους κάπρον, 
ἢ) κ τῆς “Σικυῶνος τῆς φίλης» ὃν τοῖς ϑεοῖς 
φέρει. “Ποσειδὼν γόγγρον. εἰς τὸν οὐρανὸν, 
ἅπαντες οἱ φαγόντες ἐγένοντ᾽ ἂν ϑεοί. 

25 ἀϑανασίαν εὕρηκα" τοὺς ἤδη νεκροὺς, 

ΝΑ ὅταν ὀσφρανϑῶσι, ποιῶ ζῆν πάλιν, 

98, Ταῦτα, νὴ τὴν ᾿Αϑηνᾶν, οὐδ᾽ ἂν ἹΜενεκράτης 
ἂν ὃ “Συρακόσιος ἐξωγκώσατο ὃ Ζεὺς ἐπιχαλούμενος, ὃς 

ἐφρόνει μέγα ὡς μόνος αἴτιος τοῦ ζὴν τοῖς ἀνϑρώποις γι- 

288 ες, Ψ. 90. ὁπτῶν τὸν Ο δὲ σοΐι8 {δον (ορίέοπις ἘἨΟ 80} 6111, υὲ 

υἱἀθέαν) Οαβδυθοπὶ, τὸν ὀπτὸν ΡΥ͂Ι,. Ψ. 10. ὁπόταν ΑΒΟ εὲ 
᾿ς ΤΙΔΓΡῸ Ρ, ὅταν ΡΥ͂Ι,. Ψ,. 12. καταπιεῖν δ᾽ ἐσπούδακεν ΝΜ οἰποκίακ, 

πατεπιεῖν μεῖζόν αν περὲ (περε ΒΡ) δ᾽ ἐσπούδακεν ΑΒΡ. καταπιεῖν περὶ 
δ᾽ ἐσπούδακεν ΟΥΙ.. Ψ. 13. ἕτεραι ΑΟ, ἕτερα Β. ἑτέρα ῬΥΨῚ,, 
διώκουσι δὲ ΑΒΡ, διώκουσα ΟΥ̓]... 

288 ΓΟ, 16. λοπάδ᾽] λοπάδα δ᾽ Β, Υ, 18. καί τοι ῬΙ,. καὶ 
τὰν. Ὑ. 19. ποταμίους ΡΊ,. ταμίους Ψ. ΨΥ. 20, εἰ δ᾽ ἔλαβον 
1, εἰ δὲ λαβὼν ῬΥ, ἀρτίως ΒοπεοίαΒ, ἄρτι ΡῬΎΤ,, 

289 ἃ. ν. 23. ἡοσειδῶν ϑο,νγεῖσ ἢ, Τιορσοθδίαν ὅ Ποσειδῶν. 

εἰς} νὴ Β΄ Υ͂. 24. ἂν] αὖ Ρ. Ψ. 20. 26. χϑρεεῖε ρ. 200 ἃ, 
ταδὶ ηὕρηκα βου ρίαμα, Υ͂, 20, [πάϊοαγὶ Ιἀοαηδηι. ὄντας ὅταν ΜΙοῖ- 
ποκία9. ὅ ὅταν μόνον ΟΔΒδυθοπιιβ, τοὺς ἤδη ϑέκρθὴα ὅταν χὰῤ ὀσφρανϑῶσι 

ϑολινεῖβᾺ, οὐδ᾽ ἂν ΑΒ. οὐδὲ ΡΥ]. τοιοῦτον τι οὐκ ὧν ἐξωγκώσατο 

οὐδ᾽ ἂν μενεχράτης ὃ συρακούσιος Ο, συρακόσιος ΑΒ, συρακούσιος 

ΡΥΙ,. ἐξωγκώσατο ΑΟ, ἐφϑέγξατο ΡΥΙ,. Οοπί, Ρ. 290 ἃ. 
ΑὙΠΕΝΔΑΕΙΙ5, ΠΠ᾿ Α41 
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γόμενος διὰ τῆς αὑτοῦ ἰατρικῆς. τοὶς γοῦν ϑεραπευομέ- 
ν γους ὑπ᾿ αὑτοῦ τὰς ἱερὰς καλουμένας ψόσους συγγρά- 
φεσϑαι ἡνάγκαξεν ὅτι ὑπαχούσονται αὐτῷ δοῦλοι περίσω- 

ϑέντες. χαὶ" ἠκολούϑουν ὃ μέν τις Ἡραχλέους σκευὴν ἔχων 
καὶ καλούμενος, Ἡρακλῆς" --- Νικόστρατος δ᾽ ἡν οὗτος 

ὃ ᾿Αργεῖος, ἱερὰν νόσον ϑεραπευϑείς. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν 
"Ἔριππος ἐν Πελταστῇ λέγων ὧδε 

Οὺ Μενεχράτης μὲν ἔφασχεν εἶναι Ζεὺς ϑεὸς, 
- Νικόστρατος δ᾽ ἁργεῖος ἕτερος “Ἡρακλῆς; --- 

ἄλλος δέ τις ὡς ἱἙρμῆς χλαμύδ᾽ ἔχων χαὺ κηρύκειον, πρὸς 
ς δὲ τούτοις πτερὰ" ὡς ὃ Ζελείτης Νικαγόρας ὁ χαὶ τῆς πα- 

τρίδος τυραννήσας, ὡς ἱστορεῖ Βάτων ἐν τοῖς περὲ τῶν ἐν 
᾿Εφέσῳ τυράννων. ᾿Ηγήσανδρος. δέ φὴσιν ὅτι καὶ ᾿Αστυ- 
χρέοντα ϑεραπευϑέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿ἀπόλλωνα ἐχάλεσε. καὶ 
ἄλλος δ᾽. αὐτῷ τῶν πε ρισωϑέντων ᾿Ἰσκληπιοῦ στολὴν ἀνα- 

λαβὼν συμπεριεφϑείρετο. αὐτὸς δ᾽ ὃ Ζεὺς, πορφύραν ἡμ- 
φιεσμένος καὶ στέφανον χρυσοῦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔχων. καὶ 
σχῆπτρον χρατῶν, κρηπῖδας τὲ ὑποδεδεμένος,, περιῇει μετὰ 

ἃ τοῦ ϑείου χοροῦ. καὶ ἐπιστέλλων μελμμ τῷ βασιλεῖ οὔ- 
τως ἔ; γραψεν 

. 84. Μενεχράτης Ζεὺς Φιλίππῳ χαίρειν. 
Σὺ μὲν Μακεδονίας βασιλεύεις, ἐγὼ δὲ ἰατρικῆς. καὶ σὺ 
μὲν ὑγιαίνοντας δύνασαι, ὅταν βουληθῇς, ἀπολλύναι, ἐγὼ 

. δὲ τοὺς γοσοῦντας σώζειν, καὶ τοὺς εὐρώστους ἀνόσους, 
οἱ ἂν ἐμοὶ πείϑωνται, παρέχειν μέχρι γήρως ζῶντας. τοι- 
γαροῦν σὲ μὲν Μακεδόνες δορυφοροῦσιν, ἐμὲ δὲ χαὶ οἱ 
μέλλοντες ἔσεσθαι. Ζεὺς γὰρ ἐγὼ αὐτοῖς βίον. παρέχω.“ 

αὑτοῦ] αὐτοῦ ΡΥ͂Ὶ,, γοῦν} Το ποθαΐαγ οὖν. ᾿ ; 

289 ". δοῦλοι] δοῦλον Β. Μικόστρατος --- -Πρακλῆς οπι. (, 
ὧδε ΒΡ, ὧδ᾽ ὦ Ἐρδῖρρι νϑῦθα τοϊαίιππ ΨΕ. οὐ Δ. ὁ 

ΒΡΥῚΙ,. Ζεὺς ϑεὸς δομνυνεῖσῃ, Τυορορδΐιγ ὅ ϑεὸς. ἁργεῖος} 

ΒΟΡΙ Ομ αν ὃ ᾿Αργῆος. ΕἘἐοὀἠἐγλαμύδ᾽ χλαμύδα, ΒΡ. ἔχων καὶ 
κηρύκειον ΑΒΟ, ἔχων καρύκειον ῬΥΨ. ἔχων καὶ καρύκειον Τω- 

289 ς. ὡς ἱστορεῖ ---- τυράννων ὁπ. Ὁ, βάτων, ΔΒ. βάττων 
ΡΥΙ.. ᾿Αστυχρέοντα)] ἀστυκλέα Ὁ, 

289. ἃ. βασιλεύεις) βασιλεύειν Β. ἰατρικῆς ΒΌΡ, ἐατρικᾶς Ψ1., 
οὗ ὧν ἐμοὶ πείϑωνται ΑΒΟ, οὗ (οὗ Ῥὴ ἐμοὸ πείϑονται ῬΥΤ,. ᾿ 
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ἐ πρὸς ὃν ὡς μελαγχολῶντα ἐπέστελλεν ὁ Φίλιππος, Φί- 
λιππος Μενεκράτει ὑγιαίνειν. “ παραπλησίως δ᾽ ἐπέστελλε 

καὶ Δρχιδάμῳ τῷ «“ακεδαιμονίων βασιλεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις 
ὅσοις ἔγραφεν, οὐκ ἀπεχόμενος τοῦ Διός. καλέσας δ᾽ αὖ- 
τὸν ποτὲ ἐπὶ δεῖπνον ὃ (Φίλιππος μετὰ τῶν ἰδίων. ϑεῶν 
συγκατέχλινε πάντας ἐπὶ τῆς μέσης κλίνης, ὑψηλότατα καὶ 
ἱεροπρεπέστατα χεχοσμημένης, καὶ τράπεζαν παραϑεὶς, 

ἐφ᾽ ἧς βωμὸς ἔχειτο καὶ τῶν ἀπὸ γῆς πάντων ἀπαρχαί. 

ἔ χαὶ δπότε τοῖς ἄλλοις παρεφέρετο τὰ ἐδώδιμα, τοῖς ἀμφὶ 

ἹΜενεκράτην ἐθυμίων καὶ ἔσπενδον οἱ παῖδες. χαὶ τέλος ὃ 
καινὸς Ζεὺς μετὰ τῶν ὑπηχόων δελώμενος ϑέων ἔφυγεν ἐχ 
τοῦ συμποσίου , ὡς Ἡγήσανδρος ἱστορεῖ. μνημονεύει δὲ τοῦ" 
ἹΜενεχράτους χαὶ ἅλεξις ἐν Μίνῳ. 

35. Καὶ Θεμίσων δ᾽ ὁ Κύπριος, τὰ Ἀντιόχου τοῦ 
βασιλέως. παιδικὰ »' ὡς φησι μύϑερμος ὃ ᾿Εφέσιος ἐν τῇ 

ὀγδόῃ τῶν ἱστοριῶν, οὐ μόνον ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἄνε- 
κηρύττετο, Θεμίσων "Μακεδὼν ; ᾿Αντιόχου βασιλέως ἭἭρα- 

390 χλῆς, ἔϑυον δὲ αὐτῷ πάντες οἱ ἐγχώριοι, ἐπιλέγοντες Ἥρα- 

κλεῖ Θεμίσωνι, καὶ παρὴν αὐτὸς ὁπότε τις τῶν ἐνδόξων 
ϑύοι, καὶ ἀνέκειτο στρωμνὴν καϑ' αὑτὸν ἔχων, ἡμφριεσ- 
μένος λεοντῆν. ἐφόρει δὲ χαὶ τόξα “Σαυϑιχὰ χαὶ ῥόπαλ ΟΡ 
ἐκράτει. ὃ δ᾽ οὖν ἹΜενεχράτης τοιοῦτος ὧν ὁποῖος εἴρηταε 

οὐδὲν παραπλήσιόν ποτὲ ἐξωγχώσατο οἷον ὃ προειρημέγος 
μάγειρος 

“᾿ἀϑανασίαν ηὕρηκα. τοὺς ἤδη νεχροὺς, 
«κα ὅταν ὀσφρανϑῶσι, ποιῶ ζῆν πάλιν. 

πρὸς ὃν ὡς ΑΓ, ὡς οπι. ΡΥ]. ἐπέστελλεν ΑΒΡ, ἐπέστειλεν ΟΥ̓͂Ι,, 
Φίλιππος Μῆενεκχράτεν (αβαῦροηιβ. Αθογαξ Φίλιππος. ΐ 

289 6. ἐπέστελλε ΑΒΟΡ. ἐπέστειλε Ὑ1,. αὐτὸν ποτὲ ἐπὶ ΑΒ. 
ποτε αὐτὸν ἐπὶ ΡΥ͂Ι,. αὐτὸν ἐπὶ Ὁ. χαὶ ῥεροπρεπέστατα ΑΟ. καὶ 
μεγαλοπρεπέστατα ἢ ἐροδρενέδαιενι ΡΥΙ,. ἀπὸ γῆς] ἐπὲ γῆς Ὁ, 
πάντων ἀπαρχαὶ Ο, πάντων ἀνων ἀπαρχαὶ Α. πάντων ἀνθρώπων ἀπαρχαὶ 
Β, πάντων καρπῶν ἀπαρχμὲ ΡΥΙ, μενεκράτην Β, Πἰενεχράτη Ἡ,,.με- 
ψεχράτει ῬΥ͂, 

289 ἔ. ϑέων ΑΟΡΥ͂, ϑεῶν 1. τῶν ἱστοριῶν} τῶν οτπ. Β, 
290 ἃ. ἔϑυον δὲ ἈΡ, ἔϑυον καὶ Β, ἀλλ᾽ ἔϑυον Ο. ἀλλ᾽ ἔϑυον δὲ 

Υ, ἀλλ᾽ ἔϑυόν τ ῖ,,  Ἀχστἰς τῶν] τι τῶν ΒΡ, στρωμνὴ») στρω-- 
μένην Β, ὁ προειρημένος] Ρ. 289 ἃ. οἰ ηὗρηκα] εὕρηκα 289, 

νεκροὺς --- πάλιν} νεκροὺς καὶ λοιπά Β. " 

ἋἉ41 " 
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Ὁ 30, ᾿λαζονιχὺν δ᾽ ἐστὲ πᾶν τὸ τῶν μαγείρων φῦλον, 
ὡς καὶ ᾿Ηγήσιππος ἐν ᾿ἀδελφοῖς παρίστησι. παράγει δὲ 
μάγειρον λέγοντα 

Βέλτιστε, πολλοῖς πολλὰ περὶ μαγειρικῆς 

εἰρημέν᾽ ἐστίν" ἢ λέγων φαΐνου τί μου 

καινὸν παρὰ τοὺς ἔμπροσθεν, ἢ μὴ κόπτ᾽ ἐμέ, 
Β. οὔκ, ἀλλὰ τὸ πέρας τῆς μαγειρικῆς, Σύρε, 

5 εὑρημένον εἰδέναι νόμιζε μόνον ἐμέ. 
οὐ γὰρ παρέργως ἔμαϑον ἐν ἔτεσιν δυσὶν 
ἔχων περίζωμ᾽ ; ἀλλ᾽ ἅπαντα τὸν βίον 
ζητῶν κατὰ μέρη τὴν τέχνην ἐξήτακα.. 

ς εἴδη “λαχάνων ὅσ᾽ ἐστὶ, βεμβράδων τρύπους, 
10 φακῆς γένη παντοδαπά. τὸ πέρας σοι λέγω" 

ὅταν ἐν περιδείπνῳ τυγχάνω διακονῶν, 
ἐπὰν τάχιστ᾽ ἔλθωσιν ἐκ τῆς ἐχφορᾶς; 
τὰ βάπτ᾽ ἔχοντες, τοὐπίϑημα τῆς χύτρας 
ἀφελὼν ἐποίησα τοὺς. δαχρύοντας γελῶν" 

15 τοιοῦτος ἔἐνδοϑέν τις ἐν τῷ “σώματι 

διέδραμε, γαργαλισμὸς, ὡς ὄντων γάμων. 

(. φαχὴν παρατιϑεὶς, εἰπὲ μοι, καὶ βεμβράδας; 
Β. τὰ πάρεργά μου ταῦτ᾽ ἔστιν. ἢν δὲ δὴ λάβω 

290 ὃ. Ἡγήσιππος ἐν ᾿Αδελφοῖς σαδαυθοπυβ εχ ΙΧ, ρ. 40 ἅ. 
ΕΡΥῚ ἡγήσανδρος ἐν δελφοϊς. παρίστησι ΑΒΟΡ, παρίστασι 1. 
Ψ. 2. Ροβέ εἰρημένα ἐστὶν 5ῖς Ρεγρὶε Ο, ἔπειτα ἐπάγει, ὡς ἐγὼ πάντα 
τὸν βίον. λέγων] λέγω ΒΡ, τί μοι 1. τὶ λη ΑΒ. ἢ λέγω 
φαίνοντι ληκαινὸν Ρ. τί δὴ δοῦν οἰ ἢ, Μ΄. 3. κόπτ᾽ ἐμὲ] κόπτε μὲ 
ὙΠ. κόπτε ἐμὲ ΑΡ, Υ. 4. Σύρε ΡΒεεϊει. ΝΙΠΊ506114π, ΨΙ. 4. εὗρε 
ΡΥΙ,.. Ψ.. ὅ. εὑρημένον Ψαϊοϊκοπδτίιβ ἐπ δπποί. οτἶέ, δὰ ἴοοᾶ 4ι86- 
ἄδηι Ν. Το Ρ. 331. δὲ δοιννεῖρα. Εὐἰδτὶ εὕρημα μόνον. εἰδέναι 

νόμιζε μόνον δοξινεῖβη, μόνον εἰδέναν νόμιζ᾽ ΜΝ Δ᾽οκαπασγίαβ, Τυἱθδυὶ εἰδέ- 
ναν τῶν νομιζομένων. Υ. 6. δυσὶν Ῥογβοηυβ. ΓΘ θέα δυεῖν. 

Ν. 8. ἐξήτακα ΛΟ, ἐξήτηκα ΒΡ, ἐξήτασα 1. 

290 ο. Υ. 9. εἴδη] εἰ δὴ ΒΡ, βεμβοάδων)] μεμβράδων Ο. 
τρόπους ΑΒΟ. τρόπος ΡΥΊ,. Ψ. 10. φακῆς] φακὴ Ρ, γν. 13 
τοὑπόϑημα Ῥ, ν. 185. τις] τι Β. Υ. 10. διέδραμε οπι, Ῥ, ᾿ 

Ψ. 17. βεμβράδας) μεμβράδας Ὁ, Ψ. 18. ἢν Ὁ. δοσιθοθδίαν ἐὰν. 
δὲ δὴ ὙΠ, δὲ μὴ ΑΒΡ, δὲ 6. ὶ 



Ζ 6091 
ἡ 

"τὰ δέοντα, καὶ τοὐπτάνιον ἁρμόσωμ᾽ ἅπαξ, 
90 ὅπερ ἐπὶ τῶν ἔμπροσϑε “Σειρήνων, Σύρε, 

ἐγένετο, καὶ νῦν ταὐτὸ τοῦτ᾽ ὄψει πάλιν. 
ὑπὸ τῆς γὰρ ὑσμῆς οὐδὲ εἷς, δυνήσεται 
ἁπλῶς. διελϑεῖν τὸν στενωπὸν τουτονί" 

ὁ δὲ παριὼν πᾶς εὐϑέως πρὸς τὴν ϑύραν 

Ὡ5 ἑστήξετ᾽ ἀχανὴς, προσπεπατταλευμένος, 

᾿ ἄφωνος ἄχρι ἂν, τῶν φίλων βεβυσμένος 
τὴν ὁϊν᾽ ἕτερός τις προσδραμὼν ἀποσπάσῃ. 
«4. μέγας εἶ τεχνίτης. Β. ἀγνοεῖς πρὸς ὃν ᾿'λαλεῖς" 

πολλοὺς ἐγὼ σφόδρ᾽ οἶδα τῶν χαϑημένων, 
80 οἵ ̓ καταβεβρώκασ᾽ ἕνεχ᾽ ἐμοῦ τὰς οὐσίας. 

πρὸς τῶν ϑεῶν τί διαφέρειν, οὗτος ὑμῖν δοχεῖ τῶν παρὰ 
Πινδάρῳ Κηληδόνων, αἱ χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς “Σει- 
ρῆσι τοὺς ἀχροωμένους ἐποίουν ἐπιλανϑανομένους τῶν 
τροφῶν διὰ τὴν ἡδονὴν ἀφαναίνεσθαι; 

57. Νικόμαχος δ᾽ ἐν Εἰλειϑυίᾳ καὶ αὐτὸς παράγει τινὰ 
μάγειρον ὑπερβάλλοντα τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτας. 

λέγει δ᾽ οὖν οὗτος πρὸς τὸν μισϑωσάμενον. 
“Ὑποδεικνύεις μὲν ἦϑος ἀστεῖον πάνυ 
καὶ πρᾷον, ὀλίγωρον δὲ πεποίηκάς τι, Β. πῶς; 
4. ἐν τῇ τέχνῃ τίνες ἐσμὲ ἐν οὐχ ἐξήτακας. 
ἢ “πρότερον ἐπύϑου τῶν ἀκριβῶς εἰδότων 

5 οὕτω ὰ ἐμισϑώσω με; Β. μὰ Δι), ἐγὼ μὲν οὔ. 
"4 4. ἤ Ἐν ἴσὼς ὅσον μαγείρου διαφέρει 

290 ὁ ἃ γ. 19. τοὐπτάνιο»] Τὐθιὶ οε Ἐπϑέαίπέαβ νυ. 1709, 60. 
τοὐπιτανεῖον. ἁρμόσωμ᾽} ἁρμόσωμαι ΑΌ οἱ Ειδβέδεπίι, ἁρμόσομαν 
ΒΡ, Υ. 20. ἔμπροσθεν ΒΡ οἐ Ἐπβέδεμηιϑ, Υ. 22. τῆς γὰρ 
ὀσμῆς ῬΙΕΥΒοπὰΒ δα Μοθγῖα Β. 59, τῆς ὀσμῆς γὰρ ΑΒΟΡ εἰ Βυβία- 
ἐπῖα5. τῆς ὀδμῆς γὰρ 1. ς οὐδὲ εἴς ΑΒΌ οἐ Επδέαίμίυ5, οὐδεεὶς 

Ρ. οὐδεὶς Ὑὼ.. -ὙΨ. 28. ἑστήξεταν Ἐπαβέαιςῃϊι. προσπαταλευ-- 

μένος Β. οΥν.. 20. ἄχρε ἂν ΒΟ, ἀχαριαν Α. ἄχρις ἄν ὙΠ, εἐ Ἐπ- 
πἰαίπῖυ5, ἄχαρι αὐτῶν φίλων Ῥ. τῶν ΒΟ εἐ Ἐπιβέαίμῖυ5. αὐτὸν 

τῶν Υἴ,. ; 

290 6. “ινδάρῳ] Ἐν. 25. Ρ. 668. Εἰλειϑυίᾳ] εἰληϑυία Ἐ.. 

290 ἢ Ψ. ὅ. οὐ] δογιθενᾶξαυν οὐκ. γ. 6. ἤ μὴν ἀτοῦιῃβ ἴῃ 

Ἐχοογρίβ Ρ. 888. Πιοσοραίυν ἤμην. χαὸ μὴν Ἰαοοθδίυβ. ν. 100. 
μαγείρου διαφέρεν μάγειρος ϑοπν εἶθ. διαφέρεε μαγείρου μάγειρος 
ΑΒΟΏΡΆ. διαφέρει διακόνου μάγειρος 1. 

ε 
Ἀ 
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491 μάγειρος οὐχ οἶσϑ᾽᾽. Β. εἴσομαι δέ. γ᾽ ; ἢν λέγῃς" 
τὸ γὰρ παραλωβόντ᾽ ὕψον ἠγορασμένον 
πότερ᾽ ᾿ἀποδοῦναι σχευάσαντα ᾿μουσικῶς 

10 διακόνου ᾿ στ᾿ οὐ τοῦ τυχόντος; Α΄. Ἡράκλεις". 
ὃ μάγειρός ἐσθ᾽ ὃ τέλειος ἑτέρα διάϑεσις. 

πολλὰ ἃς τέχνας λάβοις ἂν ἐνδόξους πάνυ, 

ὧν τὸν μαϑεῖν βουλόμενον ὀρϑῶς οὐκ ἔνε 
ταύταις προσελϑεῖν εὐθὺς, ἀλλ᾽ ἔμπροσϑε δεῖ 

15 ξωγραφίας ἧφϑαι. ταὐτὰ χαὶ μαγειρικῆς, ἶ 

πρότερον μαϑεῖν δεῖ τῆς τέχνης ἑτέρας 'τέχνας". 
ὧν εἰδέναι σοι χρεῖττον ἦν μοι πρὶν λαλεῖν" 
ἀστρολογικὴν, “γεωμετρικὴν ν ἰατρικήν. 
τῶν ἰχϑύων γὰρ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς τέχνας 

20 ἐντεῦϑεν εἴσει, παραχολουϑήσεις χρόνοις, 
πότ᾽ ἄωρός ἐσϑ' ἕκαστος, ἢ πόϑ᾽ ὥρμιος. 
τῶν ἡδονῶν γὰρ μεγάλα τὰ διαστήματα". 
ἐνίοτε χρείττων γίγνεται ϑύννου βόαξ. 
Β. ἔστω. γεωμετρικῇ δὲ καὶ σοὶ 7 πρᾶγμα πὲ; 5 

95 44]. τοὐπτάνιον ἡμεῖς σφαϊρὰν εἶναι τιϑέμεϑα. 

τοῦτο διελέσθαι, καὶ τόπον λαβόνϑ᾽ ἕνα 
μερίσαι κατ᾽ εἶδος τῆς τέχνης ἐπιδέξια, 

ἐχεῖϑεν ἐνταῦϑ'. ἐστὶ ἀόνια 

291 ἃ. Υ. 7. ἢν λέγης] ἦν λέγεις Β, Ῥοβὲ πὰπο γϑυβαπι βῖ6 Ρ6γ- 
Βὶξ Ο, ἔπειτα αὐχήσας ὃ μάγειρος εἰδέναι τὸ ἡγορασμένον ὄψον σκευάζειν 

μουσικῶς, ληρεῖ ὅτι πρὸ τῆς μαγειρικῆς τέχνης πρότερον μαϑεῖν δεῖ ἕτέ- 

ρᾶᾳς τέχνας, ἀστρολογικὴν, ἰατρικὴν --- ὁ Υ. 9. πότερ᾽ Βοθτήδουβ 
ἐπ Ἀρρεπᾶ, δᾶ Ατ᾽βέορῃ. ρ. (114). Τωϑροθδΐίιν πότερον. - ΥΨ. 10. 
διακόνου στ᾿ οὐ τοῦ͵ ϑομυνοῖση. διακόνουσ τούτου Ἀ. διακόνου τοῦ Β. 
τούτου Β ΟἸΪΒ850 διακόνουσ. διακόνου ᾿στὲ τοῦ Ψ7.. Υ. 14, ἀλλὰ 

ἔμπροσθεν Β. ψοῖθυβ 14. οχ ἅμποθυβ Ρἴαγιίθυαβνε νϑυβῖθι8 
οοπίγϑοξιβ νυἱἀθέυν : αἂὐ ἀ6 τοϑυϊςιοηαο πηθέγο ἔγαβέγα Δ θογ δι. 

Υ, 18. ταὐτὰ] ταῦτα ΒΡ, Ἐοτίαββα κατὰ ταὐτὰ βου μϑίξ. 

2901 ". Υ. 17. ὧν] ὡς Β. ὦ Ρ. λαλεῖν Δ. λαβεῖν ΡΥΤ,. 
ν. 18. ἀστρολογικὴν] ἀστρολογικὴν ἢΒ, ὀ  γεωμετριχὴν, ἰατρικήν [.6- 
διοθαίας ἐκτρικὴν, γεωμετρικήν. Ψ. 190. τέχνας] τύχας Ἐγ[ιγάείιι5 

Ρ- 462. Νν. 20. εἴσει) δον θοθδέαγ εἴση. εἴσης ν. 21. 
πότ᾽ ἄωρος] πόϑωρος Β. ν. 23. δουιθοθδέυν γένεται. Υ. 28. 
τοὐπτάνιον (αδβαιιθοπιι5. τοὐπτάνειον Α. τοὐπτανεῖον ΟΡΨΙ,. ΄ 



ῶ 

Ζ ᾿ς θϑ9 

Β. οὗτος, πέπεισμαι" καὶ τὰ λοιπὰ μὴ λάλει. 
80 περὲ τῆς ἑατριχῆς δέ; «Α΄. τῶν γὰρ βρωμάτων 

πνευματικὰ χαὶ. δύσπεπτα χαὶ τιμωρίαν 
ἔχοντ᾽ ἔγε᾽ ἔστιν, οὐ τροφήν. δειπνῶν δὲ πῶς 
τάλλι ὄτρια. γίγνετ᾽ ὀξύχειρ κοὐκ ἐγκρατής. 

τοῖς δὴ. τοιούτοις βρώμασιν τὰ φάρμακα 
35 εὕρητ᾽ ἐχεῖϑεν. μεταφορὰ δ᾽ ἐστὶν τέχνης 

ἤδη τὸ μετὰ νοῦ καὶ τὸ συμμέτρως ἐμόν" 

παρὰ ταχτικῆς, ἕχαστα ποῦ τεϑήσεται" " 
ἀριϑμῷ τὸ πλῆϑος εἰδέναι, μαγειρικῆς. 
οὐδεὶς ἕτερός σοι πρὸς ἐμὲ καὶ γραφήσεται. 

40 8. μιχρὰ διάχουσον ἐν μέρεε καμοῦ. «4. λέγε. 
}». σὺ. μηδὲν ἐνόχλει μήτε σαυτὸν μήτ᾽ ἐμὲ, 
ἀπραγμόνως δὲ διαγενοῦ τὴν ἡμέραν. 

38, Ὃ δὲ παρὰ τῷ νεωτέρῳ Φιλήμονι μάγειρος δὲ- 
δασχαλιχός τίς εἶναι ϑέλει τοιαῦτα τινὰ λαλῶν 

᾿ασαϑ' οὕτως ὡς ἔχει. τὸ πῦρ μόνον 

ποιεῖτε τοῖς ὁπτοῖσι μήτ᾽ ἀνειμένον" 
τὸ γὰρ τοιοῦτ᾽ οὐκ ὀπτὸν, ἀλλ᾽ ἑφϑὸν ποιεῖ" 
μήτ᾽ ὀξύ: καταχάε ι γὰρ ὅσ᾽ ἂν ἕξω λάβῃ 

5 τοῦτο πάλιν . εἰς, τὴν σάρχα δ᾽ οὐκ ἐνδύεται. 
μαάγειρός ἐστιν οὐχ ἐὰν ζωμήρυσιν 
ἔχων τις ἔλϑῃ. καὶ μάχαιραν πρός τινα; 
οὐδ᾽ ἂν τις εἰς τὰς λοπάδας ἰχϑῦς ἐμβάλῃ, 

201 ς. Ὗ. 20. οὗτος Αὖ, οὕτως ῬΨῚ, λάλει ΨΙ,. λαλεῖς ΑΡ. 
λαλὴς Ὁ. Υ͂, 32. ἔνι ἐσιὶν ΜΙοϊποκίαβ, Γι ροθαίυν ἔνεστιν. 

δειπνῶν δὲ πᾶς} δείπνω δέπας Β. δειπνωδέπας Ῥ. γ. 33. δεοῦῖθε- 

Ῥαξιν γένετ᾽. γίνεται ΒΡ, Ψ. 39. εὕρηται Ῥ. 
2914. Ὁὕὔ. 36. Ροβὲ ἐμὸν ἰς ρουρίε Ο, ἔπειτα δεικνύει ὃ μάγειρος 
ὅτε καὶ ταχτικῆς, ἔστι τὸ εἰδέναι ἕκαστα ποῦ τεϑήσεται. τὸ ἀριϑμεῖν τὸ 

᾿πλῆϑος, ἣν χαὶ αὐτὴν δέϊ προειδέναι τὸν μάγειρον. Οεέόσα οτηϊξεϊΕ, 
Υ, 36. ἐμόν} ἔχον ἸΔοο 58 ἡ. 1607. Υ. 37. παρὰ] περὸ ΑΒΡ. 

᾿ταχτικὴς ΑΒΡ, - τακτικᾶς ΧΙ. ψ. 38. μαγειρικῆς} ἀριϑμητι--: 

χῆς τοί ἢ Ἐχοογρέ. Ρ. 889. λογιστικῆς δου δία5 Ρ. 1067, 

Ψν. 939. 41. Βευιθεθαίιν οὐϑεὶς οἱ μηϑὲν. γ. 40. λέγε] λέγω Β. 

Φιλήμονῃ Ῥ, 432. περὶ δὲ τῶν νεωτέρων φιλήμων διδασκαλικός 

τις μάγ. 6. λαλῶν] λαβὼν Β, Ψ, 1. ἐάσατε ΒΡ. οὕτως 

ὡς ἔχει Βοπεοῖα5. 1101τ1 οὕτως ἔχειν. 

291 ε. Υ. 2. ὀπτοῖσι] 1ἰρτὶ ὀπτοῖς, Υ. 0. μάγειρος δ᾽ ἐστὶν 
ΒΡ, Υ. δ, ἐμβάλλη Β. ᾿ 
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ἴ ἀλλ᾽ ἔστι τις φρόνησις ἐν τῷ πράγματι. λον ὴν 
59, 0. δὲ παρὰ Διφίλῳ ἐν τῷ “Ζωγράφῳ καὶ πρὸς 

οἷς ἐχμισϑοῦν αὑτὸν δεῖ διδάσκει λέγων οὕτως 
Οὐ μὴ παραλάβω σ᾽ οὐδαμοῦ, 4ράχων, ἐγὼ 
ἐπ᾿ ἔργον, οὗ μὴ διατελεῖς τὴν ἡμέραν 
τραπεζοποιῶν ἐν ἀγαϑοῖς πολλοῖς χύδην. 
οὐ γὰρ βαδίξω πρότερον , ἂν μὴ δοκιμάσω 

492 ὅ τίς ἔσϑ᾽ ὃ ϑύων , ἢ πόϑεν συνίσταται Ἄ 

τὸ δεῖπνον. ἢ χέχληχεν ἀνθρώπους τίνας. 

ἔστιν δ᾽ ἁπάντων τῶν γενῶν μοι διαγραφὴ 
εἰς ποῖα μισϑοῦν ἢ ἢ φυλάττεσϑαί μὲ δεῖς 
οἷον τὸ κατὰ τοὐμπόριον, εἰ βούλει, γένος" 

10 γαύκληρος ἀποϑύει τις εὐχὴν, ἀποβαλὼν 
τὸν ἱστὸν 5) πηδάλια συντρίψας νεὼς, 

ἢ φορτί᾽ “ἐξέρριψ᾽ ὑπέραντλος γενόμενος » 
ἀφῆχα τὸν τοιοῦτον’ οὐδὲν ἡδέως. 

ποιεῖ γὰρ οὗτος, ἀλλ᾽ ὅσον νόμου χάριν" 
"25 ὁμοῦ δὲ ταῖς σπονδαῖσι διαλογίζεται 

τοῖς συμπλέουσιν ὁπόσον ἐπιβάλλει μέρος ᾿ 
τιϑεὶς, τά ϑ'᾽ αὑτοῦ σπλάγχν᾽ ἕκαστος ἐσθίει. 
ἀλλ᾽ ἕτερος εἰσπέπλευχεν ἐκ Βυζαντίου 
τριταῖος, ἀπαϑῆς, εὐπορηκὼς, περιχαρὴς 

90 εἰς δέκ᾽ ἐπὶ τῇ μνᾷ γεγονέναι καὶ δώδεκα, 
λαλῶν τὰ ναῦλα χαὶ δάνει᾽ ἐρυγγάνων 2 } 
ἀφροδίσι᾽ ὑπὸ κόλλοψι, μαστροποῖς ποιῶν, 
ὑπὸ τοῦτον ὑπέμυξ᾽ εὐθὺς ἐχβεβηκότα, 

291 ἢ, Ὃ δὲ] οὐδὲ Β. ΨΟῚ1, σ᾽ οὐδαμοῦ, Ζράξων, Ῥογβοπαϑ8. 
σου ϑάμ᾽ οὗ δράκων Ὑ1,. σοῦ ϑαμοῦ (ϑᾶμοῦ Β) δράκων ΒΡ. ΥΨΊ. 2. 
ἔργον] ἔραγον Β, οὗ Ῥογβοπιβ. {10 τὶ οὖ, διατελεῖς ΑΒ. δια- 
τελῆς ΝΠ. Υ. 4. ἂν] δον θοθαέαν ἐὰν, 

2902 α. Υ. 7. δ᾽ ΒΙ,. θ᾽ Ρνυ. μοι] ἐμοὶ Β. Υ. 10. εὖ-- 
χὴν ἈΒΟ δὲ δρίέοπιβ Ηοθβομο]. εὐθὴν Ρ. εὐθὺς Ψ1,. Ψν.1ἱ. 
πηδάλια ἀτοίϊι5 ἴῃ Ἐχοοιρεῖβ Ρ. 789. 110 γὶ πηδώλιόν τὸ Ψ. 12, 
ἐξέρριψεν ΑΒΌΡ, Υ. 13. οὐδὲν] δονθοραξαν οὐθὲν. ἡ 

292 ". Ψ. 106. ἐπιβάλλει] ἐπιβαλεῖ Οοναῦϑβ. ψ εύβαπι 17. οηι. 
ἘΣ Ψ. 18. βιζαντίου Β. Ψ. 19. εὐπορικὼς Ο εἐ Οαβαυθοπίδηϊ. 

Ψ. 21. λαλῶν ΑΒΟ, λαβὼν ΡΥῚ,. ν. 22. κόλλοψε ΑΒΟΡ 
δὲ ορίέοπιθ Ἠ βομο 1, κάλλοψε Υ [ων ᾿ 
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τὴν δεξιὰν ἐνέβαλον, ἐμνήσϑην Διὸς 
25 σωτῆρος, ἐμπέπηγα τῷ διακονεῖν. 

τοιοῦτος ὃ τρόπος. μειράκιον ἐρῶν πάλιν 
τὰ πατρῷα βρύχει καὶ σπαϑᾷ" πορεύομαι. 
ἀπὸ συμβολῶν συνάγοντα, νὴ Δί᾽, ἕτερά που 
ἐνέβαλεν εἰς τὸν χέραμον ἀνευρημένα, 

80 τὰ χράσπεδ᾽ ἀποϑλίβοντα, χαὶ χεχραγότα 
" ὀψάριον ἀγοραῖον. ποιεῖν τίς βούλεται; “ 
ἐώ βοᾶν. πληγὰς γὰρ ἔνι “προσλαμβάνειν 
ἐλϑόντα καὶ τὴν »ὐχϑ' ὅλην. διακονεῖν. 
τὸ μισϑάριον γὰρ ἂν ἀπαιτῇς, ἀμίδα μοι 

85 ἔνεγκε πρῶτον, φησίν. ὕξος ἡ φαχῆ 
οὐχ εἶχε; πάλιν ἤτησας" οἰμώξει μαχρὰ 
πρῶτος μαγείρων, φησίν. ἕτερα μυρία 
τοιαῦτα καταλέξαιμ᾽ ἄν. οὗ δὲ νῦν σ᾽ ἄγω; 
πορνεῖόν ἐστι, πολυτελῶς ᾿Αδώνια 

40 ἀγουσ᾽ ἑταίρα μεϑ᾽ ἑτέρων πορνῶν χύδην. 
σαυτὸν ἀποτάξεις τόν τὲ χόλπον ἀποτρέχων. 

40. Καὶ παρ᾽ ᾿Δρχεδίκῳ δ᾽ ἐν Θησαυρῷ ἄλλος σο: 
ε φιστὴς μαγειρίσκης τάδε λέγει: 

Πρῶτον ὠμῶν κειμένων 
τῶν ἰχϑύων πάρεισιν οὗ κεχλημένοι. 
δίδου κατὰ χρᾷ, ἀπῆρεν οἰχήσει λαβών. 

292 ο. Ψ. 26. ἐρῶ» Ὧν ῬῚ Ψ. 27. πορένόμεναι ΒΡ; 
Υ. 28. -- 41. οπι. Ο, φυΐ δογὰπι ἴοοο καὶ ἄλλα τοιαῦτα μΡοδυϊέ, 
Υ. 29. ἐνέβαλον ἐδοϊέο ἀεάϊς. Μεοϊποκίιι5. ἐπ ργδοῖαί. δά ΝΜίοπδπάγ. μ. 

ΧΥΙΙ. ἀνευρημένα Β εἰ ἰδεῖ Οαβδυθοπίαμπὶ, ἐν εὐρημένᾳ γι. 
(ἐνευρημένα ῬῚ) πἀέγαπιαιια σοτγυρέρ. ἐξυρημένα Μοϊποϊκίιβ. Υ. ΠΡ 
ἔνι προσλαμβάνειν ἸΔοοθδιιβ ῃ, 170. ἔστε προσλαμβάνειν ΑΒ. ἔστε προ- 

λαμβάνειν ΡΥΤ,. ἔστι προσλαβεῖν δον εἰρ ἢ. Υ. 33. νύκτα ΑΒΡ. 

292 ἁ. Ψ. 36. οἰμώξεν ΑΒ δὲ Οδβδυθδοηίδῃϊ, οὐμ ώξεις ΡΥ... 

Υ. 38. κατελέξαιμ᾽ Β. γψ. 39. ἔστι {ΒΡ ἐστὶν γὙ}μ: ᾿ἀδωνιῶ 

ἄδωνιν ΑΒ. γ. 40. ἑτέρων ΔΒ, ἑταίρων ΡΥΓ,. 6 Ατομράϊοι 

Γιαρτηθηίο πᾶθο μαῦεὲ Ο, παρὰ δὲ ἐχδίκχῳ σοφιστὴς μαγειρίσκος ἐπὸ 

πολλοῖς ἄλλοις αὐχεῖ ὅτι δείσας, καὶ φλόγα ῥᾳδίως ποιεῖ. φησὶ γὰρ, 

πρῶτον ὠμῶν κειμένων τῶν ἰχϑύων πάρεισιν οἱ δαιτυμόνες, δίδου κατὰ 
χειρός: τὰς «λοπάδας ἐπιϑεὶς ἐπὶ τὰ πῦρ, τοὺς ἄνθρακας ἔῤῥαν᾽ ἐλαίῳ 
καὶ ποιῶ φλόγα. περὲ τούτῳ κεῖται καὶ τὸ, ἐλαδίου  κοτύλη. 

292 9. Ψ. 1. πρῶτον ΑΒΟΡ, πρῶτον μὲν ΨΊ,. 
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τὰς λοπάδας ἐπιϑεὶς. ἐπὶ τὸ πῦρ τοὺς αὐῆνφρεραι: 

5 ἔρραν᾽ ἐλαίῳ πάντα καὶ ποιῶ φλόγα. 
ἐν ᾧ τὸ λάχανον αἵ τὲ τῶν παροψίδων. 
τὸν ἄνδρα δριμύτητες εὐφραίνουσί μου, 
ἑφϑὸν τὸν ἰχϑὺν ἀποδίδωμ᾽, ἔχοντα τοὺς 
χυμοὺς ἐν αὑτῷ τήν τε τῆς ἅλμης ἀχμὴν,. 

10 εἰς ἢν. ἂν ἐμβάψαιτο πᾶς ἐλεύϑερος. 
ἐλαδίου κοτύλης τε παραναλωμένης. 
σέσωκ᾽ ἐμοὶ. τρίκλινα πεντήκοντ᾽, ἴσως. 

Φιλοστέφανος. δ᾽ ἐν Δηλίῳ χαὶ ὀνόματα ἐνδόξων μαγείρων 
ἐν τοῖσδε καταλέγει 

Εἰδώς σὲ πάντων διαφέροντα τῇ τέχνῃ 
τῇ τ᾽ ὀξύτητι, μετὰ Θίβρωνα, Δαίδαλε, 
τὸν ἐξ “4ϑηνῶν, τὸν καλούμενον πέρας ̓  

δοὺς μισϑὸν ὃν, μ᾽ ἤτησας ἥχω δεῦρ᾽ ἄγων, 
41. Σωτάδης δ᾽. οὐχ Ὁ τῶν ᾿Ιωνιχῶν ἀσμάτων ποιη- 

τὴς ὃ ὃ Μαρωνίτης, ἀλλ᾽ ὃ τῆς μέσης κωμῳδίας, ποιεῖ χαὶ 
αὐτὸς ἐν ᾿Εγκχλειομέναις, οὕτω γὰρ δεμρόψεε τὸ δρᾶμα, 
τοιάδε μάγειρον. λέγοντα 

Καρῖδας ἔλαβον πρῶτον, ἀπεταγήνισα 
ταύτας ἁπάσας. γαλεὸς εἴληπται. μέγας, 

ὥπτησα τὰ μέσα, τὴν δὲ λοιπὴν γρυμέαν 
ἕψω, σίσμήσας. τρίμμα συχαμίνινον. 

5 γλαύχου φέρω κεράλαια παμμεγέϑη δύο, 
ἐν λοπάδι μεγάλῃ. ταῦτα, λιτῶς προσαγαγὼν 

Υ. 7. δρυμύτητες Β. Υν. 8. ἀποδίδωμι ΑΒ. ἀποδιδόντ" ΨΙ,. ἀπο-- 
διδόντα ῬΡ΄ ἔχοντας Β. 

᾿292 ἢ Ψ. 9. αὑτῷ] δευθοθαίαν αὐτῷ. ν. 10. πᾶς ΨΙ,: 
πᾶς ἀνὴρ ΒΡ. γ. 12. σέσωκ᾽ ἐμοὶ δομνν εἰ ἢ, σέσωκέ μου ΡΥ͂ῚΙ,. 

293 4. Θίβρωνα Οαἰβϑίοτά. δὰ ἨεΡπαοβί, Ὁ. 219. ϑίμβρωνα ΡΥΙ,. 
ϑύμβρωνα Β. ϑύμβρων δεϊαπι ἴῃ δριτοθη 6 ἨΟΘΒΟΙ ΟΠ βου διασ.. 
᾿Ζ]αίδαλε τὸν] δὲ δαλητὸν ἢ. ὃν μ᾽ Ολδαιυθομβ. θοὰς μ᾿ ᾿ς 
ἄγων. ΣΣωτάδης ϑομυνεῖρη. ἄγων σὲ σωτάδης ΔΑ. ἀγαγόν σὲ. “Σωτάδης 

ὼ 
ΨΙ,. ἀγαγών σε. σωτάδης Ὁ. ἴῃ τᾶν ϑῖηθ Ρ ἀὐδογιρέσηι φάσμα ἐς ἄντιγρ. 

ἐγκλειαμέναις Ῥ, οὕτω γὰρ ἐπιγράφει) ἐπιγυάφει γὰρ οὕτω Β.. 

Ψ. 1. καρίδας ΛΟΡ. ἀπεταγήνισα Μοϊποίκῖα5. Ρ. 80. δονῖ- 
Ῥοθαξιν ἀπετηγάνισα. 

2θ2 Ὁ. Ψ. 4. συκαμένενον Οαϑαυθομυβ. 1ἰυτὶ. συκάμινον. 
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χλόην, χύμινον, ἅλας, ὕδωρ, ἐλάδιον: ωλὰ 

λάβρακα μετὰ ταῦτ᾽ ἐπριάμην καλὸν σφόδρα" Ὡ “ 
ἔστι δι᾿ ἅλμης λιπαρὸς ἑφϑὸς ἐν “λόῃ. 

10 ἀποδοὺς ὃσ᾽ ἐστὶν ἄπ᾽ ὑβελίσκων ὑπτανὰ, 
τρίγλας καλὰς ἠγόρασα χαὶ κίχλας χαλὰς, 

ἔρριψα. ταύτας ἐπὶ τὸν ἄγϑραχ᾽ ὡς ἔχει, 
ἅλμῃ τὲ λιπαρᾷ παρατίϑημ᾽ ἐρίγανον. 

ταύταις προσέλαβον σηπίας χἄὶϊ τευϑίδας ", 
15 ἀστεῖον ὥφϑη τευϑὶς ὠνθϑυλευμένη 

χαὶ πτερύγι" ἁπαλῶς σηπίας ὠπτημένα. 
᾿ τριμμάτιον ῳκείωσα τούτοις. ἀνϑινὸν Νὰ 

παντοδαπόν. ἑψητὸν δὲ μετὰ ταῦτ᾽ ἀστινα ὃ. 
, ὀξυλίπαρον τούτοις ἔδωχα χυμίον. ᾿ 

90 γόγγρον ἐπὶ τούτοις ἐπριάμην παχὺν λνν} ἦν ἫΝ 
πυρὶ “ἐν ἄλμῃ τοῦτον εὐανϑεστέρᾳ. 
ὠβίδι᾽ ἄττα καὶ πετραῖα δή τινα ὡ 
πϑύδοῳ τούτων ἀποχνίσας τὰ. κρανία ᾿ ' 

ἐμόλυν᾽ ἀλεύρῳ ὰ ὍΣ τοιούτῳ τινὶ 
95 πέμπω. τὲ ταῖς, καρῖσι τὴν αὐτὴν ὁδόν. 

ἀμίαν τε χήραν, ϑηρίον καλὸν σφόδρα, 

ϑρίοισι ταύτην ἅλις ἐλαδίῳ διεὶς 

ἐσπαργάνωσα περιπάσας ὀρίγανον, : 
ἐνέκρυψά ϑ' ὥσπερ, δαλὸν εἰς πολλὴν τέφραν. Ἃ 

80 ἀφύαν ϑ᾽ ἅμ᾽. αὐτῇ παρέλαβον Φαληριχήν. 
εἷς χύαϑος ἐνταῦϑ' ὕδατος ἐπιχυϑεὶς πολύ". 

Ν. 7. ἐλάδιον Οαβαυδοπαϑ. Γϊδτὶ ἔλαιον, ’Ψ. 8. μετὰ ταῦτ᾽] μετὰ 
«τ᾿ ΒΡ... γ.9. δι δ᾽ Ρ. ν..10. υπο νεύβαπι ὁπὶ. 6: ὅσ᾽ 
Δἀαπι5. ὅς ΡΥΤ,. . ἀπ᾽ ὀβελίσχων ϑομννεῖρη. ἀποβέλισον ΡΥ. 
ὀπτανὰ] δογιθεθαίαν ὄπτανα, 

298 ο. Υ. 11. ἠγόρασα καὶ κίχλας καλὰς οπι, ΒΡ, ν, 12. 
ταύτας ΨΙ,, ταῦτα ΑΒΟ, ταῦτ᾽ Ρ, ἄνϑρακα ΒΡ, ν. 14. -- 
19. ο. 6 Υ. 14. ταύταις ΤῊΣ ταύταιοι ΕὈΥΤ,. γ, 16. 
πτερύγι" Ῥ οἐ ̓ ΒΟΒυνοῖρἢ. πτερύγια Β, πτέρυγ᾽ ΥἹΤ,. ᾿᾿ἁπαλῶς] 1,6-- 
Βοθαΐυς ἁπλῶς. 6ΘΟὍῳΥ. 17.Ψ τριμματίον ΒΡ, ἀνϑινὸν] ἄνθινον 

ΡΥΨΙ,. Υ. 18. ταῦτ᾽ ἀστινα. Ἀ. ταῦτ᾽ ἀστίνα Β, ταῦτ᾽ ἐστὲν ὙΙ,. 
ταῦτα ἔστιν Ῥ, ταῦτ᾽ ἐστὶ τέ; Ῥογδοπαδβ. 

299 ἀ. Υ. 22. κωβίδι᾽ βωβίδι᾽ Β., ἅττα Ο. ἅττα ΒΡΥΤ,. 
, 24, Ἱπάϊοανὶ Ἰδουπδηι. ταῦτα γ6] πάντα δἀάερας Οαϑαιθομι5. 
τοιούτῳ τινὲ οπι. σ. . ΨΥ. 28. χαρίαν ΡΨ. Ψ. 27. ἅλας νοὶ 
ἅλασ᾽ Α. ἅλας ΒΗΡΆ. εἴλησ᾽ Ο. εἵλησ᾽ Ψ]ω. ἅλις Ῥογϑαπιϑ,. 
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τεμὼν δὲ λεπτὴν τῆς χλόης καὶ πλείονα, 
καν ἢ διχότυλος λήκυϑος, ᾿καταστρέφω. 
τὶ λοιπόν; οὐδὲν ἄλλο. τοῦτ᾽ ἔσϑ'᾽ ἢ τέχνη, 

85 οὐκ ἐξ ἀπογραφῆς οὐδὲ δι᾿ ὑπομνημάτων. 
42. Καὶ μαγείρων" μὲν ἅλις" τοῦ δὲ γόγγρου πέρι ᾿ 

1 λεχτέον. “Ἀρχέστρατος μὲν γὰρ ἐν τῇ Ταστρονομίᾳ καὶ ὁπό- 
ϑὲν ἕχαστον μέρος αὐτοῦ δεῖ συνωνεῖσϑαι διηγεῖται οὕτως 

Τὸ ὄγγρου μὲν γὰρ ἔχεις κεφαλὴν φίλῃ ἐν. “Σικυῶνι, 
πίονος. ἰσχυροῦ, μεγάλου, καὶ πάντα τὰ κοῖλα" 
εἶτα χρόνον πολὺν ἕψε χλόῃ περίπαστον ἐν ἅλμῃ" 

29 ἑξῆς τε περὶ τῶν χατ᾽ ᾿Ιταλίαν τόπων ιέδιδς πάλιν Ὁ κα- 
λὸς οὗτος περιηγητής φησι ; 

«(Καὶ γόγγρος σπουδαῖος ἁλίσκεται, ὥστε τοσοῦτον 
τῶν ἄλλων πάντων ὄψων κρατεῖ οὗτος ὅσον περ ̓ 

ϑύννος ὃ πιότατος τῶν φαυλοτάτων χορακχίνων. 
"Ἄλεξις ἐν “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις 

Τόγγρου. δ᾽ ὁμοῦ σωρευτὰ χηββιον ΒΡ 
ὑπεργέμοντα. ' 

Ὁ ᾿ἀρχέδικος δ᾽ ἐν Θησαυρῷ᾽ παράγει τινὰ “μάγειρον ν λέγοντα 
περὶ ὧν ὠψώνηχεν. αὐτὸς 

4ραχμῶν τριῶν. γλαυκίσκον; 
γόγγρου κεφαλὴν καὶ τὰ πρῶτα᾽ τεμάχια 

δραχμῶν πάλιν πέντ᾽. ὦ ταλαιπώρου βίου. 
δραχμῆς τραχήλους. ἀλλὰ νὴ τὸν ἥλιον, 

5. χαμοὶ τράχηλον ἕτερον εἴ ποϑὲν λαβεῖν 

ο ἦν καὶ πρίασϑαι δυνατὸν, ὃν ἔχω τοῦτον ἂν; 
πρὶν μιαρεμαδανήσιι δεῦρ᾽, ἀπηγξαμην.. 

-----.--- ) νεῖ πον, 

293 6. Ψ, 32. 33. ουν. Ὁ. Ψ. 30. οὐδὲ δι᾽] οὐδ᾽ Β. 
τοῦ δὲ γόγγρου πέρι Β.. περὺ δὲ τοῦ γόγγρου ῬΥ. ἴδιον δὲ γόγγρου πίῳ 
1: ἀυᾶπι ἀρογίαπι 6δὲ ἄαγ νυ ]υΐβϑα αιοᾶ πὴ πὶ ργδεθυϊ Β.. 

293, Ψ. 1. φίλῃ ϑομινοῖρα, Τῖρυῖ φίλος. ὙΥ. ὃ. χλόῃ] χλόην Ῥ. 

294 ἃ. ἑξῆς τε] τε ογι. Β, Ὑ. 1. τοσοῦτον ΑΒΟΡΥ͂. τοσού-- 
του 1,. ϑήβαις ΛΒΡ, ϑήβας Ψ].. Γόγχγρου --- ὑπεργέμοντα) 

δῖος Ῥογβοπὰβ. 1Γἰθγὶ γχόγγρου δ᾽ ὁμοῦ μέλη, σωρευτὰ πιμελῆς ὑπογέ- 

μοντά, Ἢ 

294. Ὁ. "Αρχέδικος] ἀρχήδημος Β. ΨΓΨ. 1. Ομιϊδίδ8ε υἱάθίαν ὠψώ- 

γνηκ᾽ ἐγὼ. Μ΄. 2, γλαύκου δὲ κεφαλὴν δοιιννοῖρὶ: τεμάχια ΑΒΟ. 

φεμμάχια ΜΠ, ΘΗ 

ξ 
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ε οὐδεὶς δεδιηκόνηκεν ἐπιπονώτερον. 
. ἅμα μὲν πρίασθαι πολλὰ χαὶ. πολλοῦ σφόδρα" 

10 ἅμα δ᾽ εἴ τι χρηστὸν ἀγοράσαιμ᾽ ν ἀπωλλύμην. 
χκατέδοντ᾽ ἐκεῖνοι. τοῦτο πρὸς ἐμαυτὸν λέγω. 
διαπυτιοῦσ᾽ οἶνον δὲ τοιοῦτον χαμαί. 
οἴμοι. 

43. ΓΑ͂ΖΕΟΙ. Ἱκέσιος ἐν τοῖς περὶ ὕλης τῶν γαλεῶν 
βελτίονας εἶναι καὶ ἁπαλωτέρους τοὺς ἀστερίας καλουμέ- 

ἃ νους. ᾿Δριστοτέλης δὲ εἴδη αὐτῶν φησιν εἶναι πλείω, ἀκαν- 
ϑίαν, λεῖον, ποικίλον, σχύμνον, ἀλωπεκχίαν, ῥίνην. 4ω- 

᾿ρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων, τὸν ἀλωπεκίαν μίαν ἔχειν 
φησὶ λοφιὰν πρὸς τῷ οὐραίῳ, ἐπὶ δὲ τῆς ῥάχεως οὐδαμῶς. 
ὁ δ᾽ ᾿ἀριστοτέλης ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων καὶ πον 
φησί τινα γαλεὸν εἶναι καὶ νωτιδανόν. ᾿Επαίνετος δ᾽ 
᾿᾿Ὀψαρτυτικῷ ἐπινωτιδέα καλεῖ, χείρονα δ᾽ εἶναι τὸν κερί. 
«γῃν καὶ δυσώδη. γνωρίξεσθϑιαι δ᾽ ἐχ τοῦ πρὸς τῇ πρώτῃ 

λοφιᾷ ἔχειν χέντρον ᾽ τῶν ὁμοειδῶν οὐκ ἐχόντων" οὔτε δὲ 
ἐ: στέαρ οὔτε πιμελὴν ἔχειν τοὺς ἰχϑῦς τούτους, διὰ τὸ χον- 

δρώδεις εἶναι. ἰδίως δὲ ὁ ἀκανϑίας τὴν καρδίαν ἔχει πεν- 

τάγωνον. τίχτει δ᾽ ὃ γαλεὸς τὰ πλεῖστα τρία, καὶ εἰσδέ- 

χεέται τὰ γεννηθέντα εἰς τὸ στόμα καὶ πάλιν ἀφίησι" μά- 
λιστα δ᾽ ὃ ποικίλος καὶ ὁ ἀλωπεχίας. οἱ δὲ λοιποὶ οὐκ ἔτι, 
διὰ τὴν τραχύτητα." 

44. “ἀρχέστρατος δὲ ὁ τὸν αὐτὸν “Σαρδαναπάλλῳ ξή- 
σας βίον ̓ περὶ τοῦ ἐν “Ρόδω γαλεοῦ λέγων͵ τὸν αὐτὸν εἷς 
γαι ἡγεῖται τῷ παρὰ “Ῥωμαίοις μετ᾿ αὐλῶν καὶ στεφάνων 

ἢ εἰς τὰ δεῖπνα περιφερομένῳ, ἐστεφαγνωμένων χαὶ τῶν φε- 

294 ο. . 8. --- 18. οπι. 6, Ν. 8. δουιθοραίαν οὐϑεὶς. 
δεδιηκόνηχεν Ψα]ο Κα πανῖ5 Ὠϊδέγ. ἙἘστγὶρ. Ρ. 278. δὲ διηκόνηχεν Ὑ7ω 
δὲ διαχόνηκεν ΡΕ ΞΠ[Ψ. 1]. τοῦτο] τοῦτον ΒΡ. Υ. .12. διαπυ- 

τιοῦσ᾽ δον εἰσι, διαπυτιοῦσιν ΡΥ͂Τ,. γαλεοί ΑΟ, γαλεός Ψ1,. γα- 
λεόν Ῥ. : 

294 ἃ. δὲ εἴδη] δὲ οπι, Β. δίνην --- ἀλωπεκίαν δά. 1.. ὁπι. 
ΡΥ, τὸν ἀλωπεκίαν ΑΒΟ. τὴν ἀλωπεκίαν 1.. μορίων δἀά. ΡΙ,. 
Οὐ Υ͂, ἐπινωτιδέα] δοΓΙθοθαξιν ἐπινωτίδεα, 

294 6. καρδίαν ἔχεν ῬΙ,. καρδίαν ἢ ἐχεῦ ΒΥ. τρία] τρὶς Β 
"γεννηθέντα ΒΡΥ͂. γενηθέντα 1,. ᾿ ὃ ἀλωπεκίας) ὃ οἵη. Β, σαρ- 
ϑαναπάλλῳ Α. δογιθεναίαν Σαρδαναπάλῳ, 
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θόντων αὑτὸν, λαλούμενόν, τὲ ἀχχιπήσιον, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν 
μικρὸῤ καὶ μαχρορυγχότερός. ἐστι καὶ τῷ σχήματι. τρίγωνος 

ἐκείνων μᾶλλον" τούτων δ᾽ ὃ εὐτελέστατος χαὶ μικρότατος 
οὐχ ἧττον ̓ ττικῶν χιλίων. πιπράσχεται. “Ἀπίων δ᾽ ὁ γραμ- 
ματικὸς ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿ἀπιχίου τρυφῆς τὸν ἔλοπα χα- 

λούμενον τοῦτόν φησιν εἶναι τὸν ἀκκιπήσιον. ἀλλ᾽ ὃ γε 
᾿Αρχέστρατος περὶ τοῦ ἹῬοδιαχοῦ γαλεοῦ λέγων. τοῖς ἑταί- 
ροις πατριχῶς πως συμβουλεύων φησν 

95 ᾽ν δὲ Ῥόδῳ γαλεὸν τὸν ἀλώπεχα". χἂν ἀποϑυήσχειν. 

᾿, 

μέλ λῃς, ἄν μή σοι πωλεῖν. ,ϑέλῃ, ἅρπασον αὐτόν" 
ὃν καλέουσι “Συραχύσιοι κίνα πίονα" κάτα 
ὕστερον ἤδη πάσχ᾽ ὅ τί σοι πεπρωμένον ἐστίν. 

τούτων τῶν ἐπῶν μνησϑεὶς χαὶ «Ζυγχεὺς ὃ Σάμιος ἐν τῇ 
πρὸς Διαγόραν. ἐπιστολῇ ἢ φησι καὶ δικαίως παραχελεύεσϑαι 

τὸν ποϊητὴν τῇ μὴ δυναμένῳ τιμὴν ἀριϑμῆσαι ἀδικίᾳ χκτή- 
σασϑαι τὴν ἐπιϑυμίαν. καὶ γὰρ τὸν Θησέα, φησὶ, γε: 

ν γογότα καλὸν ὑπολαμβάνω, τοῦ Ἰληπολέμου τὸν ἰχϑὺν 
τοῦτον αὐτῷ παρασχόντος, παρεσχηκέναι. Τιμοκλῆς δ᾽. ἐν. 
4Δαχτυλίῳ φησὶ 

Γαλεοὺς καὶ βατίδας ὅσα τὲ τῶν γενῶν 
ἐν ὀξυλιπάρῳ τρίμματι σχευάζεται. 

ἀ5. ΓΑΑΎΚΟΣ. ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ" 
ὩΣχορπίοι τε ποικίλοι σαῦροι τὲ, γλαῦκοι πίονες. 

Νουμήνιος δ᾽ ἐν Ἁλιευτιχῶ 

Ὕχην, ἢ κάλλιχϑυν, ἠὲ χρόμιν, ἄλλοτε δ᾽ ὀρφὸν, 
ς 2) γλαῦχον περόωντα χατὰ μνία σιγαλόεντα. 

2904 ἢ, αὐτὸν --- ἀχκιπήσιον οπι. Ρ, χαλούμενόν τε ΑῸ, χκα- 

λοίμενον δὲ Ὑ1,. ἀκκιπήσιον ἴ,. ἀκκιπένσερα Ὗ. ἀπίων Β, 

δογιθοθαίαν ᾿Αππίων. ᾿Απικίου)] ἀποικίου Β. τρυφῆς] τροφῆς 
ΒΒ. “ς9Οῷᾷβἔἔλοπα ΑΒ. ἔλλοπα ΟΥ̓Ι,. ἕλλοπα Ῥ. ἀχχιπήσιον ἴ,. ἀχι- 
πήσιον Ῥ. ἀχκιπένσερα Υ͂. ΑΥΟΒ ϑέγαεϊ γ ΘΟ Β}18 δέζα!ογαὲ Ρ. 280 ἃ. 

290 ἃ. Ψ. 2. ϑέλη] ἐθέλῃ Ῥ. γ. 3. κᾷτα] χκαϑ' ΒΡ... 
ΤΣ ποοὶ υϑῦθα ὁπ. Ὁ. ἀδικίᾳ χτήσασϑαι) ἀδίκα.ι  χτήσασϑαι Β. 

205 Β. Ζακτυλίω Οαβαυθοπαβ. ΓΠἰγῚ δακτύλῳ ἐὰπὶ Πἰο ἐπ ΓΧ. 
γΡ. 280 ἃ. υνῖ ΠῚ υϑυϑβ Γγορϑευπέιγ, Ἥβας]} ἥβης Β. σαῦ-- 

οοέ τε] σαυροί τε Ῥ. φουμήνιος δ᾽ Β. ΑΡοτ͵αὲ δ᾽. χη») 
ΕΠΌΥῚ συχῆν. ΟογΓοοΐαμπι οχ Ρ. 328 ἃ. 0] ὕχκην, χὴν ἢ --- ἢ οπι. Ο, 
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τὴν δὲ τοῦ γλαύχου χειραλὴν ἐπαινῶν ὃ ᾿Αρχέστρατός φῆσιν 
᾿4λλά μοι ὀψώνει γλαύχου κεφαλὴν ἐν ᾿Ολύνϑῳ 

᾿ χαὺ Μεγάροις. σεμνὸς γὰρ ἀλίσχεται ἐν τενάγέσσι- 
χαὶ ᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν Προβατεῖ φησιν 

Βοιώτιαι μὲν ἐγχέλεις, μῦς Ποντιχοὶ,. 
γλαῦχοι εγαρικοὶ, μαινίδες Καρύστιαι, 
φάγροι δ᾽ ᾿Ερετρικοὶ, “Σκύριοι. δὲ χάραβοι.. 

ὁ δ᾽ αὐτὸς ἐν Φιλώτιδιε καὶ ταῦτα λέγει 
Οὐκοῦν τὸ μὲν γλαυκίδιον. ὥσπερ ἄλλοτε 
ἕψειν ἐν ἅλμῃ φημί. Β, τὸ δὲ λαβράχιον; 
«4. ὀπτᾶν ὅλον. Β. τὸν γαλέον; «Α΄. ἐν ὑποτρίμματι 
ιξέσαι. 8. τὸ δ' ἐγχέλειον; «4. ἅλες, ὀρίγανον, 

δ᾽ ὕδωρ: Β. ὁ γόγγρος; «Α.. ταὐτόν. Β. ἡ βατίς; 4. χλόη. 
Β. πρόσεστι ϑύννου τέμαχος. Α. ὀπτήσεις. Β. χρέας 

ἐρίφειον; «4. ὀπτόν. Β. ϑάτερον; .4. τἀναντία. 
Β. ὁ σπλήν; «4. σεσάχϑω. ΜΒ. νῆστις; 

4θ0. Εὔβουλος Καμπυλίωνι 
Τήν τ᾽ εὐπρόσωπον . κ᾿ αὶ κα 
χ χ λοπάδα τοῦδε τοῦ ϑαλαττίου 

γλαύχκου φέρουδαν εὐγενέστερον κα χα 
λάβραχα ϑ᾽ ἑφϑὸν ,.« ἅλμῃ μίαν. 

Βα πο 

295 ο. τὴν δὲ τοῦ --- ὃ ἀααᾷ, Τι,. οπι. Ὑ. [π Ρ 6ε5ὲ τὴν δὲ τοῦ γλαύ- 
κοῦ κεφαλὴν ἐν ὀλύνϑω --τ- φησιν αἀᾷ. 1,. οπι. Υ, ὀψώνεί 1,, 

ὀψώ. Υ΄,, σεμνὸς ΟἈΞΔΌΡΟΠιΙ5, σεμνοῖς ΡΥ]... σεμνοῖς --- τεναγ. 
οἵῃ, (Ὁ. ἐν τενάγεσσι ΟἈΒδιθΟμι8. ἐχ τεγαγεστῆς ΑΡ. ἐχτεναγισταῖς 
Β.. ἐν τεναγιστιᾶς 1, Προβατεῖ Οἀδαιθοηι5, προβάτει ΡΥ. 

Ὑι. 1. Δοιώτιαι δε νυν εἰ ρῃ. βοιωτία ΡΥ͂Ι,. Οοπῆ, Απερπαπεπὶ 1. ᾿. 
27 6.΄ς ἐγχέλεις ἈΟ. ἔγχελυς ῬΨΙ,. ποντικοὺ ΑΌΡΥ, ποντικὸς 1,. 

. 2. γλαῦχον ϑομννεῖσῃ. ϑύννονυ ῬΥΠ.. ϑύννοι, βιιρογβογιρίο 
γλαῦκοι., Ὁ, 

205. Δ. Ο. 3. γης ἡδδὴ 1;. ἐρετικοὶ ΡΥ, Απέϊραπὶ5 οχ ῬΒΐ- 
Ἰοίίάς συ ουβιι5 θυ ἀρροβαϊε ΧΙΥ. ν. 062 ὃ. Υ. 1. γλαυκίδιον] 

γλυχίδιον ΒΡ, 56 γλαυκίδιον πιᾶγρο ΊΓ, ὀῪ ὥσπερ] ὅπερ Ρ. 

Υ, 2. φημέ ἀἀάϊέαην ὁοχ 602. τὸ δὲ ΒΟΡ εἰ 002. τὸ δέ γε ΥἹ],, 
λαβράκιον} λαυράτιον Β. Υ. 3. ἐνυποτριμματίζεσϑαι ΑΓ εοἐὲ 

(αβδυθοπίαπὶ, ἐν ὑποτρίμματι ζέσϑαι ΒΡ, ἐν ἀποτρέμματι ζέσϑαι ΨΤ,. 

τὐπ οπάανις (αβαιθοηι. Ψ. 4, ἐγχέλειον δοῖννν οἰ 5}ν. ἐγχέλιον 
ΡΥ. ὀ ΑΦἄἀάλες] ἅλας 6062. Υ. 7. ἐρίφψειον Β. ἐρίφιον ΡΥ. ἱ 

208 ὁ. ΕΥΡΌΙ Ὑουθὰ οηι. Ο. [πᾶϊοανϊ Ἰὰοαπδ8. 
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᾿Αἀναξανδρίδης ΝΝηρεῖ 

ἕ 

296 

Ὃ πρῶτος εὑρὼν πολυτελὲς τμητὸν μέγα. 
γλαύκου πρόσωπον, τοῦ τ᾽ ἀκύμονος δέμας 
ϑύννου τά τ᾽ ἄλλα βρώματ᾽ ἐξ ὑγρᾶς ἁλὸς, 
Νηρεὺς κατοικεῖ τόνδὲ πάντα τὸν τόπον. ὁ 

ἄμφις ἐν “Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβαις 
Γλαῦκοι δ᾽ ὅλοι, ῥαχιστὰ χρανίων μέρη 
εὔσαρκα. 

καὶ ἐν Φιλεταίρῳ 
ἼἜχειν καϑαρίως ἐγχελύδιόν τ τι χαὶ 
γλαυκινιδίου κεφάλαια καὶ λαβρακίου 
τεμάχια. 

"Αντιφάνης δ᾽ ἐν Κύκλωπι ὑπερακοντίζων τὸν τένϑην 
᾿Ἡρχέστρατόν φησιν 

[Ἔστω δ᾽ ἡμῖν κεστρεὺς τμητὸς, 

γάρχη πνικτὴ, πέρχη σχιστὴ, 
τευϑὶς σαχτὴ, συνόδων ὀπτὸς, 

γλαύχου προτομὴ, γόγγρου χεφαλὴ; 
5. βατράχου γαστὴρ, ϑύννου λαγόνες, 

βατίδος νῶτον, χέστρας ὀσφὺς, 
ψήττας κίσχος, μαινὶς, καρὶς; 
τρίγλη, φυχίς" 
τῶν τοιούτων μηδὲν ἀπέστω. 

47. ἹΝαυσιχράτης ᾿Ναυκλήροις 
᾿ Α0ο μὲν (φησὶν) ἁπαλοὶ καὶ καλοὶ 

κχ χα τοῦ ναυτίλοισι πολλάκις 

ἤδη φανέντος πελαγίοις ἐν ἀγχάλαις, 

ὃν καὶ τὰ ϑνητῶν φασιν ἀγγέλλειν πάϑη. 
} 

Ἁ 

ϑήβαις ΒΡ. ϑήβας Ι.. 
295 Γ, ἐγχελύδιον] ἐγχελίδιον ΒΡ, γλαυκινιδίον ἈΒΡ, γλαυ- 

κιδίου ΨΤ,. ἀντιφάνης δ᾽ ἐν Ὁ. ἀντιφάνης τε ἐν Ἀ. ἀντιφάνης ἐν ΡΨ, 
γ. 1. ἡμῶν) ὑμῖν Ὁ, ὑμήττιος ᾿ἰθτὶ οοτταρέθ. τμητὸς Ῥοτ- 

Β0ΠῚ15. νῆστις δοἢνν εἰ ρ ἢ. Υ. 2. νάρκη ΑΒΟΡ. νάρκα ὙΠ. 
Ὑ. ὁ. χέστρας --- κίσχος οτ. Ο΄, Υ. 7. κέσχος 1ἰδτὶ οογγυρία. ἐξὺς 

ῬοΥΒΟμ 18. μαινὶς} μενὶς ΒΡ, 

290 ἃ. Υ͂. 1]. φησὶν ΡΥ͂Τ,. φασὶν ΛΟ. Ν. 2. ΓἹπάϊοᾶνὶ Ιδοὰ- 
πδπι. ἐπώνυμον δάάοθαέ Ῥογβοπὶ9 ἰπθ Ἀρρεπᾶῆϊοε δὰ Τοῦυρι Επιοπά. 
γ0]. ΤΥ, ν. 477. Υ. 4. καὶ τὰ ϑνητῶν φασιν} καὶ ϑνητῶν φησὶ Β, 
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γλαῦκχον "λέγεις. «4. ἔγνωκας. 
τὸν. ν δὲ Τλαῦχκον τὸν ϑαλάττιον δαίμονα Θεδλωνο, ἢ μὲν ὁ 
᾿Μηϑυμναῖος ἐν τοῖς ̓ ᾿Βακχικοῖς ἔπεσιν ἐρασϑέντα φησὶν 
᾿Ἄριάδνης, ὅτ᾽: “ἐν Δίᾳ τῇ νήσῳ ὑπὸ Διονύσου ἡρπάσϑη, 
καὶ βιαζόμενον ὑπὸ Διονύσου ἀμπελέίνῳ δεσμῷ ἐνδεϑῆναι, 
χαὶ δεηϑέντα ἀφεϑῆναι εἰπόντα 

“νϑηδών γύ τις ἐστὶν ἐπὶ πλευροῖο ϑαλάσσης 
ἀντίον. «Εὐβοίης, σχεδὸν Εὐρίποιο ῥοάων" 
ἔνϑεν. ἐγὼ γένος ἐἰμί" πατὴρ δέ με γείνατο Κωπεύς. 

ΤΙρομαϑίδαι. δ΄ ὁ ἁΗρακλεώτης ἐν ἡμιάμβοις “Πολύβου τοῦ 
“Ἑρμοῦ καὶ Εὐβοίας. τῆς «Ἱαρύμνου γενεαλογεῖ τὸν 1λαῦ- 
χον. Μένασξας. δ᾽ ἐν τρίτῳ τῶν Εὐρωπιακῶν. «ἀνϑηδόνος 

καὶ “Δλκυόγης. αὐτὸν. χενεαλογεῖ. ναυτικὸν δὲ αὐτὸν καὶ χο- 

λυμβητὴν ἀγαϑὸν γενόμενον. Πόντιὸν καλεῖσϑαι" ἁρπά- 
σαντα. δὲ. “Σύμην Ὁ τὴν. ̓Ιαλύσου καὶ 4ωτίδος ϑυγατέρα, 
ἀποπλεῦσαι εἰς. τὴν “Ασίαν, καὶ. τὴν ἐγγὺς: τῆς Καρίας γῆς 

σον ἔρημον κατοιχίσαντα ἀπὸ τῆς γυναικὸς “ύμην αὐτὴν 
προσαγορεῦσαι. Εὐάνϑης. δ᾽ ὁ ἐποποιὸς ἐν τῷ εἰς τὸν 

Τλαῦκον. ὕμνῳ “Ποσειδῶνος αὐτὸν υἱὸν εἶναι καὶ ΙΝαΐδος 

γύμφης, μιγῆναί, τε “ριάδνῃ ἐν Δίᾳ τῇ νήσῳ ἐρασθέντα, 

ὅτε ὑπὸ Θησέως κατελείςρϑη. ᾿ἀριστοτέλης δ᾽ ἐν τῇ 4η- 

λίων πολιτείᾳ, ἐν. Δήλῳ κατοικήσαντα μετὰ τῶν Νηρηίδων 
τοῖς ϑέλουσι. μαντεύεσθαι. Πόσσις δ᾽ ὃ Μάγνης ἐν τρίτῳ 

Αμαζονίδος τῆς ᾿Αργοῦς. φησι δημιουργὸν γενέσϑοαι τὸν 
λαῦχον, χαὶ κυβερνῶντα. αὐτὴν, ὅτε ᾿Ιάσων μετὰ τῶν 
“υρρηνῶν ἐμάχετο... μόνον. ἄτρωτον, γενέσιϑαι ἔν τῇ ναυ- 

μαχίῳ: κατὰ. δὲ “Διὸς «βούλησιν ἐν τῷ τῆς ϑαλάττης βυϑῷ 

φανῆναι, καὶ οὕτως γενέσθαι ϑαλάττιον δαίμονα, ὑπὸ 

290 Ὁ.. δηϑόρ ΡΙ.. νῶν ΒΥ. ὙΨ. 1. ἐπὸὲ πλευροῖο ΑΘ. 

ἐπιπλευροῖσι Ἔ. ἐπὲ πλευρῆσε ῬΥῚ,. Μ΄. 2.. Εὐρίποιο ῥοάων] εὕρει 

ποροροῦδων, Β.. ἀλκῳόνης ΑΒΟΡ. ἀλκυάνας ΨΙ,. 

296 ο. ᾿αὐλῆημι δὲ] δὲ οπι, Β, ᾿Ἰαλύσου Οαδαυθοπι5 ὃχ 
δέορμᾶπο ΒυΖ, 1π Σύμη. Ἰηλῦμος Α. ὕκλιμος ΒΡΥ, Ἴκλημος Β8511. 1,.᾿ 

ΞΔ Ρατοπέμπι ποπιῖπα οπὶ, δριέοπια εἰ Ἐπβέδι μι Ρ. 271. 

κατοικίσαντα] ΓΒ δέ χατοικήδαντα, υἱὸν εἶναι) εἴναι υἱὸν Β, 

. ἀναΐδος] νάϊδος Δ. ι μι} 

296 ἃ, ϑέλουσι Ὁ, ϑεοῖς ΡΥ], Τυρρηνῶν»). τυράννων Ῥ, 
ϑαλάτεης) θαλάσσης Β. 

ΑΥ̓ΗΚΝΑΕΟΒ, ᾿ς ᾿ 42 
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μόνου τϑ Νὴ νον ϑεωρηϑῆναι: Νικάνωρ δὲ ὁ Κυρηναῖος 
ἐν μρβή τε ου νον αν τὸν εἰρευαρνιαν Ψ"»" ΤἸλαῦκον αν 
μασϑῆναι.- Ἂ ἐξ 

ες. 48, Ἰστορεῖ δὲ περὺ αὐτοῦ καὶ δ᾽ ̓Αἰολὸς ἐλέβανδρος 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ «Ἅλιεῖ ὡς ὅτι Ὁ 

Τευσάμενος βοτάνης 

κατεποντώϑη, 

ἢ 

πὰ «ενὶ “ὐὐ χὴ (ὰ τ ας Ἐ 

ἣν ᾿Ἠελίῳ ̓ φαέϑοντι γα 
ἐν μακάρων, γήσοισι λιτὴ φύει εἴαρι γαῖα" ' 
᾿Ηέλιος δ᾽ ἵπποις ᾿ϑυμήρεα δόρπον ὑπάζξει" 

ὕλῃ ναιετάουσαν, ἵνα δρόμον ἐκτελέσωσιν 

ἄτρυτουι, καὺ μή τιν᾽ ἕλοι μεσσηγὺς. ἀγνίη. 

“Αἰσχρίων δ᾽ ᾽0 “Σάμιος ἔν τινι τῶν. ἰάμβων “Ὑδνης φησὶ 
τῆς Σκύλλου τοῦ -:Σαιωναίου καταχολυμβητοῦ ϑυγαϊμὸς ᾿ 

ἔ τὸν ϑαλάσσιον Τλαῦκον ἐρασϑῆναι. "ἰδίως δὲ καὶ ἡ τῆς 

βοτάνης λέγει, ἣν φαγὼν. ἀϑάνατος ἐγένετο" Ἑ 

Καὶ ϑεῶν ἄγρωστιν εὗρες; ἣν Κϑόνος κατέσπειρε; 

ΙΝίχανδρος δ᾽ ἐν τρίτῳ Εὐρωπίας᾽ Νηρέως: ἐρώμενον τὸν 
Τλαῦχον ἱστορεῖ γενέσθαι, ὃ δ᾽ αὐτὸς ἽΝύκανδρος ἐν πρώτῳ 
«Αἰτωλικῶν τὴν μαντικὴν φησιῳ" ̓ Απόλλωνα ὑπὸ Γλαύκου 

297 διδαχϑῆήναι" ϑηρῶντα δὲ περὶ τὴν ᾿Θρείην, ὄρος ε δὲ τοῦϑ᾽͵ 
ὑπάρχειν ὑψηλὸν ἐν “Αἰτωλίᾳ. λαγὼν ϑηρᾶσαι ν' ὃν λέιπο- 

ϑυμοῦντα ὑπὸ τῆς διώξεως ἀπαγαγεῖν, ὑπὸ χρήνῃ, τινὺ, 

καὶ τῇ παραχειμένῃ πόῳ ἤδη ὑποψυχόμενον ἀπομάσσειν. 

ἀναξωπυρήδαντος δὲ τοῦ λαγὼ τῇ βοτάνῃ ἐπιγνόντα τῆς 

βοτάνης τὴν δύναμιν ἀπογεύσασϑαι, καὶ ἔνϑεον γενόμενον 
ἐπιγενομένου χειμῶνος κατὰ Διὸς βούλησιν εἰς τὴν ϑάλασ- 

Ἰάσονος] δου δέωτ ᾿Ἰάσωνος. ϑεωρηϑῆναι) ϑεαϑῆήραν Ὁ. 

296 8. ὡς ὅτι ὡς οπι. Ὁ. - Ψ. 1. ἣν Ἤελίῳ] εἰν ἡελίῳ Β. 
Ψ. 2. γαῖα} ϑονδεδαξωυ. γαίη: Ψ. 4. ὕλῃ] ὕλην Β. ἀνῇ ἂν 
εἴη ΒΡ. Υ. ὅ. τιν γεν δ κθπασῖὰθ δᾶ. ἜΆθοτις. Ἀδυιώκεν Ρ. 
212. “Σκύλλου] σκύλου Ῥ. 

200 ἢ Αοβομιῖοπὶβ νοι βιὰ δέξυις Εμβξῤμϑαρ Ρ. 271,27. ποι. 
ποιηϊηαίο διιοίθγο. Νίκανδρος] Ῥ. 300. ϑδομποιά. νηρέως Α(ν 
γνιρέως ῬΨΝῚ.. πρώτῳ) τῷ αὐ' Β.. ϑηρῶντα ΡΓ γέννα ΘΝ 

297 ἃ. ὑπάρχει» ὑπάρχων ΒΒ. ϑηράσαι Ρ].. ϑαραλάσαι Υ. 
λυποϑυμοῦντωα ΒΡ. ὑπὸ 1 ἐπὲ Ῥίογβοπ. δά Νίοοιϊη Ρ. 170. 
ὑποψυχόμενον 1 ἄποψυχόμενον ῬΊΘΓΒΟΠΙΙΒ. οἰ τὴν δύναμιν ΑΒΟΡ, 
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σαν αὑτὸν ἐκρῦψαι. «εἰδύλοὶ δ᾽ ὁ “Σάμιος ἢ ̓41ϑηναῖος 
: Μελικέρτου. φησὶν ἐρασϑέντα τὸν 7λαῦκον ἑαυτὸν ὁῖμαι 

εἰς τὴν ϑαλασσαν: ᾿Ηδύλη δὲ, τοῦ ποιητοῦ τούτου μήτηρ, 
“Μοσχίνης δὲ ϑυγάτηρ᾽ τῆς “4ττικῆς, ἰάμβων ποιητρίας, ἐν 
τῇ ἐπιγραφομένγῃ “Σκύλλῃ ἱστορεῖ τὸν Τλαῦκον ἐρασϑέντα 
"Σκύλλης ἐλϑεῖν. αὐτῆς εἰς τὸ ἄντρον 

ὔ κόγχου δώρημα φέροντ᾽ ᾿Ερυϑραίης ἀπὸ πέτρης, 
ἢ τοὺς, ἀλκχυόνων παῖδας ἔτ᾽ ἀπτερύγοῦς, 

τῇ “Ῥύμφῃ ̓ δυσπείστῳ ἀϑύρματα. δάκρυ δ᾽ ἐχείγου 
᾿ καὶ “Σειρὴν, γείτων παρϑένος ὠχτίσατο" 

ο ἀχτὴν γὰρ κείνην ἀπενήχετο καὶ τὰ σύνεγγυς 

““ἴτνης. 

49. ΤΝΑΦΕΥΣ. 4ωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τὸ ἐκ 
τῆς ἑψήσεως τοῦ γναφέως. ὑγρόν φησι πάντα σπῖλον κα- 
ϑαίρειν.. μνημονεύει. δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ᾿Ἐπαίνετος ἐν 'Οψαρ- 
τυτιχῷ. 

50. ἘΓΧΕΔΎΣ, τῶν ϑαλασσίων ἐγχέλεων μνημο- 
γξύει ᾿Επίχαρμος ἐ ἕν “Μούσαις. “4ωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων, 
μνημονεύων χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς Κωπαΐδος, τὰς Κωπαΐδας 

ἃ ἐπαινεῖ" γίνονται δ᾽ αὗται ὑπερμεγέϑεις. φησὶ γοῦν 4γα- 
ϑαρχίδης ἔν ἕχτῃ Εὐρωπιακῶν τὰς ὑπερφυεῖς τῶν Κωπαΐί- 
δὼν ἐγχέλεων ἱερείων τρόπον στεφρανοῦντας καὶ κατεῦχο- 
μένους οὐλᾶς τ᾽ . ἐπιβάλλοντας ϑύειν τοῖς ϑεοῖς τοὺς Βοιω- 

τούς" καὶ πρὸς τὸν ξένον τὸν διαποροῦντα τὸ τοῦ ἔϑους 
παράδοξον χαὶ πυνϑανόμενον, ἐν μόνον εἰδέναι φῆσαι τὸν 
Βοιωτὸν ϑ φάσχειν τε ὅτι δεῖ τηρεῖν τὰ προγονικὰ γόμιμα, 
καὶ ὅτι μὴ καϑήκει τοῖς ἄλλοις ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογίζεσϑαι. 

τὴν ὁπ|. ΨΙ,." ἔχρίψαι) ἐῤῥίψαι Ῥ'. ἡδύλος ΛΒΟΏ εἐ ορίίοπιδ 
ἘΟΘ ΒΟ 6111. ἡδύλογος ΡΟΥ,. 

297 ". θάλασσαν ΨὙΙ,.. θάλατταν ΒΡ. Ψ.Ὶ1. ἐρυϑραίης ΑΒΟΡΥ, 
ἐρυϑρᾶς Τ,. Υ. 8. δυσπείστῳ Ἠοιΐηρα ΟΡδοῖν. ῃ. 287. δυσ- 
πίστῳ (αβαυθοήθβ. δύσπιστος ὨΡΟΥ͂Ι,. οπι, Ὁ. Υ. 4. ὀὠκτί- 
σατο Ἐ. οἰχτίσατο ῬΎΙ,. 

297 6. ἐν τῷ περὶ] δ᾽ ἐν περὶ Β. σπῖλον ΛΟΡ, σπίλον ΔΊ, 
297 ἃ. οὐλάς Βυπέαξιἴιβ Ρ. 1240, 27. οὔλας ΡΥΤ,. ἔϑους 

ΕΠπιΒ] οἷα δὰ Αὐιβέορῃ. Αοπαγη, 887. Ρ. 80. δὲ τη ΕδΙΉΡυτΡῃ Εόνῖονν 
γ0]. ΧΙΧ, Ρ. 70. 1 ρορδΐξιν γένους. φάσκειν τε ον, (. 
τηρεῖν ΒΡ “εὐ Βομν εἰρη. οαϊεῖο. ταρεῖν ΨΙ,, ἀπολίζεσθαυ Β, 

42 5 
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οὐ χρὴ δὲ ϑαυμάξειν εἰ ἱερείων τρόπον. ΩΝ ἤχων 

ὁ ὁπότε καὶ ᾿Αντίγονος ὃ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ λέξεως, τοὺς 
ἁλιέας λέγει ϑυσίαν ,ἐπιτελοῦντας τῷ Ποσειδῶνι ὑπὸ τὴν 
τῶν ϑύννων ὥραν, ὅταν εὐαγρήσωσι., ϑύειν τῷ ϑεῷ τὸν 
πρῶτον ἁλόντα ϑύννον, καὶ τὴν ϑυσίαν ταύτην ̓χαλεισϑίας 
Θυνναῖον. 

51. Καὶ τάριχοι, δὲ παρὰ Φασηλίταις μὰν ΠΟΝΑ 
᾿Ἡρόπυϑος γοῦν ἐν “ζροις Κολοφωνίων περὶ τῆς “χτίσεως 

ἱστορῶν τῆς Φασήλιδός φησιν ὅτι “1άκιος ὁ τὴν ἀποικίαν 

στείλας μισϑὸν ἔδωχε τοῦ τόπου Κυλάβρῳ ποιμένι, νέ- 
Γμοντι πρόβατα, ταρίχους, ἐχείνου τοῦτο αἰτήσαντος. προ- 
ϑέντος γὰρ αὐτῷ τοῦ “1αχίου λαβεῖν τοῦ “χωρίου [η ἄλφιτα] 
ἢ ἄλητα ἢ Ταρίχους, εἵλετο ὃ. Κυλάβρας τοὺς ταρίχους. 

χαὶ διὰ τοῦτο οἱ Φασηλῖταε ἀνὰ πᾶν ἔτος τῷ Κυλάβρᾳ 
ἔτι χαὶ γνὺν τάριχον ϑύουσι. Φιλοστέφανος δ᾽ ἐν τῷ πρώτῳ 
περὶ τῶν ἐν τῇ ““Ἰσίᾳ πόλεων οὕτως γράφει »»Ἰάκιον. τὸν 

“4ργεῖον τῶν σὺν Μόνψῳ ἀφιχομένων,. ὃν. τινὲς μὲν «“ίνδιον 
εἰγαῦ λέγουσιν, ἀδελφὸν δὲ ᾿Αντιφήμου. τοῦ Τῆαν. ̓οἰχίσαν- 

298 τος; εἰς τὴν Ψασήλιδαᾳ ὑπὸ Μόψου μετ᾿ “ἀνδρῶν πεμφϑένταω ; 

χατά τινα λόγον Μαντοῦς τῆς Μόψου, μητρὸς, ὅτε αἱ 

πρύμναι τῶν ἰδίων νηῶν. συνέβαλον΄ χαὶ συνεϑραύσϑησαν 
κατὰ Χελιδονίας, τῶν μετὰ τοῦ “1ακίου διὰ τὸ ὑστερεῖν 
αὑτῶν νυχτὸς προσβαλόντων. ἀ ἀχοράσαι. ,δ᾽ αὐτὸν τὴν γὴν 
λέγεται οὐ ἡ πόλις νῦν ἐστι, καϑιὰ ἡ “Μαντὼ προεῖπε, 

οὐ χρὴ δὲ ΑΟ. δὲ οπ.. ΡΥΤ,, 
297 6. ᾿“ντίγονος)] Οοπξ, ψ. 308 Ὁ, ἂν τῷ περὶ] ἕν πῇ περὶ. Β.. 
πρῶτον δα. ΑΒΟ. οπι. ΡΠ. ἁὭροις δοιννεῖριι. ὅροις ΡΥ]. 

Ἡτορυ μΐ Ἰοοιπι οπι. Ὁ. κτίσεως} κλίσεως .Β. Φασήλιδος] 
ΒΟΡΙθοθαΐα Φασηλίδος δὲ πῆγα Φασηλίδα. ὁ “Δἰαιος) ΑὉ 8115 50 Ὑ1- 

Ῥίέογιθιι8 ἹΡάκιος ἀϊοίξαγ: νἱ ε΄. ἀπποίαξϊοποπι. 

207 ἴἔ, προϑέντος Α. προσθέντος ἘΝΨ],. ς, κ᾽ ἄλφιτα ἀλιν 

ΒΟ νν οἰ σἢ. ἢ ἀἄλητα Οογαδ5. ἢ ἄλιτα ΡΎΠ,: ααᾶς ἀοΙοδαὲ Του- 
Ῥίι5 Ἐπιοηᾶ. το]. Ἐ]. ρ. 333. Κυλάβρας] κύλαβρος Α (χαϊ ἀο-᾿ 
οοπέι οατοε) Β. Φιλοστέφανος) φησὶ γοῦν φιλοστέφανος λώτιον 
τὸν ἀργεῖον --- ἀγοράσαι τὴν γῆν οὗ ἡ φάσηλις νῦν ἔστι Ὁ. οἰκί- 

σαντος] οἰκήσαντος Β. 

298 8. αὐτῶν οι. Β. ΣΝ ΒΡΥ͂. προσβαλλόντων Τ,. 
δ᾽ αὐτὸν εοἔ λέγεται οπι. Ὁ. 

» 

᾿ 
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παρὰ Κυλάβρα. τινὸς » δόντα τάριχον" τοῦτον γὰρ ἑλέσϑαι 
λαβεῖν αὐτὸν ἀφ᾽ ὧν ἤγον. ὅϑεν χατ΄ ἐνιαυτὸν τοὺς Φα- 
σηλίτας τῷ. Κυλάβρᾳ ϑύειν τάριχον, τιμῶντας ὡς ἥρωα." 

52. Ἱμερὺ δὲ τῶν ἐγχέλεων ἹἹκέσιός φησιν ἐν τοῖς περὺ 

Ὀ ὕλης ὡς ̓αἱ ἐγχέλεις εὐχυλότεραι πάντων εἰσὶν ἐχϑύων, καὶ 

ὅτι εὐστομαχίᾳ διαφέρουσι τῶν πλείστων" πλήσμιαι γάρ 
εἰσι καὶ πολύτροφοι. ἐν δὲ τοῖς ταρίχεσι τὰς ἹΜακεδονικὰς 

ἐγχέλεις κατατάττει. "“Δριστοτέλης δὲ χαίρειν φησὶ τὰς ἐγχέ- 
λεις καϑαρωτάτῳ ὕδατι. ὅϑεν τοὺς ἐγχελυοτρόφους χαϑα- 

ρὸν αὐταῖς ἐπιχεῖν" πνίγεσϑαι γὰρ ἐν τῷ ϑολερῷ. διὸ καὶ 
οἱ ϑηρεύοντες ϑολοῦσι τὸ ὕδωρ, ἵν᾽ ἀποπνίγωνται. λεπτὰ 
γὰρ ἔχουσαι τὰ βραγχία αὐτίκα ὑπὸ τοῦ ϑολοῦ τοὺς πό- 

. “ “ 2 » » ς - 

ς ροὺς ἐπιπωματίζονται. ὃϑὲν χὰν τοῖς χειμῶσιν ὑπὸ τῶν 
πνευμάτων ταραττομέγου τ τοῦ ὕδατος ἀποπνί (ἀν εέλαν ὀχεύον- 

« 

ται “δὲ συμπλεκόμεναι, κατ᾽ ἀφιᾶσι γλοιῶδες ἐξ αὑτῶν, ὃ 

γενόμενον ἐν τῇ ἰλύϊ ζωογονεῖται. λέγουσι δὲ οἱ ἐγχελυο- 
΄ Ἂ . Εν ς ας ἥρ,, 

τρόφοι καὶ ὡς νύχτος μὲν νέμονται, ἡμέρας δὲ ἐν τῇ ιλύϊ 
ἀκινητίζουσι, ζῶσί τε τὸ ἐπὶ πολὺ ἐπὶ ὀχτὼ ἔτη. ἐν ἄλλοις 
ἑὲ πάλιν ᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ γίνεσϑαι αὐτὰς οὔτε ῳοτο- 

4 "» - ΄ 2 2 3 " 39 ᾿ 2 ᾽ ξι - 

χοῦύσας οὗὐτε ζωοτοχούσας, αλλ οὐδὲ ἐξ οχείας, ἀλλ᾽ ἕν τῷ 

ἀ βορβόρῳ καὶ τῇ ἐἰλύϊ σήψεως γινομένης" καϑάπερ καὶ ἐπὶ 

τῶν καλουμένων τῆς γῆς ἐντέρων λέγεται. διὸ χαὶ Ὅμηρον 
τῆς τῶν ἐχϑύων φύσεως χωρίζοντα τάδε εἰπεῖν 

Τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἐχϑύες οἱ κατὰ δίνας. 

298 Ὁ. αἱὲ ἐγχέλεις οτχ. Β. εὐχυλότεραι ῬΥ͂. εὐχυλώτεραι ΒΤ,. 
εὐστομαχίᾳ  εὐστομίᾳ Ουταῦθ δὰ Οαἴθη, ἄθ ἀααδέ!, Ρ, 203. 

γάρ) τε Ὀονὰ 8. ᾿Αριστοτέλης)] Ἠ. Α. ΨΗΙ. 4, ὃ. ν. 35. 

ἐγχελιοτρόφους Β. ἔχουσαν ΑῸ, ἔχουσι ΡΠ. βροαγχία Β. 
βράγχια ΡΥῚΊ,. αὐτίκα ΑΒΟ.. χαὶ αὐτίχα ΡΥΙ, 

298 ο. ἐπιπωμάζονται Β. χἄἀν καὶ Β. γλοιῶδες ῬῚ, εἴ 
ἐμέου υεγβιιβ Ὁ, γροιῶδες Υ, γλινῶδες ΑΒΟ. αὑτῶν] αὐτῶν ΒΥ͂Τ,. 

μὲν δἀά. ΑΒ6. οπι. ΡΥΙ,. ἀκινητίζουσι οτὰ. Ῥ. ζῶσέ 

τὲ --- ἐλύϊ αἀά, 1,, οπι. ΡΥ. Ἐχ οοάϊες Οογβειίδμο βυρρ] εν ογὰξ 

δομοίέαβ. ΟΡ βεγν. διπὶ. 1. 6. ρ..9. ῬΑριστοτέλης} ὃ ἀριστοτέλης Β. 
γινομένης ΑΒΌΡ. γενομένης ὙΠ), φυοά ρῥτίπιυπι ἴα τὴ Ρ΄ 

298 ἃ. ἐντέρων δἠᾷ. ἴ, δὲ ἃ πιᾶὰπὰ γος, 6 ἱπέου. ψϑγβοϑ. ΟἿ]. 

Ρν. ὅμηρον ῬΥΨ!., ὅμηρος ΑΒ. Τείροντ᾽ 184, φ, 959. 
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58, ᾿Επικούρειος δέ τις εἰχαδιστὴς τῶν συνδειπνούν- 

τῶν ἡμῖν ἐγχέλυος παρατεϑείσης, “ΤΙάρεστιν, ἔφη, ἢ τῶν 

δείπνων Ἑλένη" ἐγὼ οὖν “Πάρις, ἔσομαι. καὶ χεῖρας μήπω 
τινὸς ἐχτεταχότος ἐπ᾿ αὐτὴν. ἐπιβαλὼν. ἐψίλωσε τὸ πλευ- 

ρὸν ἀγαγὼν εἰς ἄκανϑαν. ὃ δ᾽ αὐτὸς οὗτος 'πλαχοῦντός 
8 ποτε ᾿ϑερμοῦ παρατεϑέντος χαὺ πάντων. ἀπφυθενον ἐπι-- 
φωνήσας. ᾿ ι 

Τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἶμι, καὶ εἰ κυρὶ χεῖρας ἔοικε" 
προπετῶς ἐπιβαλὼν καὶ καταπιὼν φλεγόμενος ἐξεφέρετο, 
καὶ ἑ Κύνουλκος ἔφη, ̓ ΑἋποφέρεται ἐχ τῆς βρογχοπαρατά- 

ἕξεως ὁ λάρος. καὶ περὶ τῆς ἐγχέλυος δ᾽ Ἀρχέστρατος οὔ- 
τῶς ἱστορεῖ 

γἐγχελυν αἰνῷ μὲν πᾶσαν, πολὺ δ᾽ ἐστὶ χρατίστη 
“Ῥηγίου ἀντιπέραν πορϑμοῦ ληφϑεῖσα ϑαλάσσης. 

ξ ἔνϑα σὺ τῶν ἄλλων πάντων, Μεσσήνιε, ϑνητῶν" 
βρῶμα τιϑεὶς τοιόνδε διὰ στόματος πλεονεκτεῖς. 

5 οὐ μὴν ἀλλὰ χλέος γ᾽ ἀρετῆς μέγα κάρτα φέρουσι 

Κωπαῖαι καὶ :Στρυμόνιαι" μεγάλαι τε γάρ εἰσί 
καὶ τὸ πάχος ϑαυμασταί. ὅμως δ᾽ οἶμαι βασιλεύει 

299 πάντων τῶν περὺ δαῖτα καὶ ἡδονῇ ἡγεμονεύει 
ἔγχελυς, ἢ ἢ) φύσει ἐστὶν ἀπήρινος μόνος ἰχθύς. 

54, “Ομήρου δὲ εἰπόντος » Τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ 
ἰχϑύες ““ ἀχολούϑως ἐποίησε καὶ ᾿Αρχίλοχος 

Πολλὰς δὲ τυφλὰς ἐγχέλυας ἐδέξω, 
οἱ δ᾽ ᾿Δττιχοὶ, χαϑὼς Ἰρύφων φησὶ, τὰς ἑνικὰς χρήσεις 

᾿Επικούρειος] ἐπικούριος Β.. ἣ τῶν Ὁ οἱ Ἐπιβίαςΐα5 Ρ. 1240, 
30. ἥ οπι. ΡΥΙ,. χεῖρας 1.. πέρας ῬΥ. ! 

2908 6. Τοῦ δ᾽ ἐγὼ] 1Π8ᾶ. υ, 371. υδὶ τῷ. Ψ. 2. ἀντίπεραν 
Ποο δοοροπία Ὁ. ἀντίπερας ΡΥ͂Ι.. Υ. 3. 4. οω. 6. 

208 ἔ. Υ. 83. μεσσήνιε ϑνητῶν Α. μέσσην ἐϑνητῶν ῬΥΤ,. 
ν. 4. χλέος γ᾽ ἀρετῆς) κλέος ἔτης Β. κλέος αἰτεῖς Ῥ, φέρουσι) φέ- 

ρωσι Ἐ, Υ. 6. ΜΚωπαῖαι κῶπαι αἱ ΒΡ. “Στρυμόνιαι  Ἐπιδέδ-- 
ἐπῖ5 Ρ. 1240, 20, Υ. 7. ὅμως] δμῶς Οογαῦθ δά Οδίθηαπι ἀθ 

Θ4.Δ61. Ρ. 504. ὅλως ϑυδινοῖρῃ,, 
299 ἃ. Υ. 8. Ἐπδέδεμιιβ ν. 1240, 31. ὅτι βασιλεύειν τῶν περὲ 

δαῖτα καὶ ἡ γεμανεύειν ἡδονῇ ἦφηι τις αὐτὴν, ἢ φύσει ἐσιὶ, φηοὶν, ἀπύρη- 
ψος ἐόντος ἰχθύς. ἔνϑα ὅρα ὃτι πυρῆνα, ἐχεῖνος ἔφη ἀστείως τὴν ὀστώδη 

ἰχϑυηρὰν ἄκανθαν. ἡδονῇ οτι. ΡᾺ Ψ, 9. ἀπήρινος Οογαῦβ. 1,65 6- 

Βαίαν ἀπύρηνος. “Ομήρου] 184. φ, 35. "Ἀρχίλοχος ΕἸ. 
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ἐπιστάμενοι διὰ τοῦ ψ,, τὰς πληϑυντικὰς οὐκ ἕἔτε ἀκολού- 
ϑῶὼως ἐπιφέρουσιν. ὁ γοῦν “ἀριστοφάνης ἐν μὲν. ᾿“Ιἰχαρνεῦσι 

“ λέψασϑε (φησὸ παῖδες τὴν κρατίστην ἔγχελυν. 
Ὁ χαὺ ἐν “ημνίαις.,, Ἴγχελυν Βοιωτίαν.“ τὴν δ᾽ εὐϑεῖαν ἐν 

“Μαιταλεῦσι. 5, Καὶ λεῖος ὥσπερ ἔγχελυς.“ χαὶ Κρατῖνος ἐν 

Πλούτοις | 
Θύννος, ὀρφὼς; γλαῦχος, ἔγχελυς, κύων. 

τὰς μέντοι πληϑυντικὰς οὐχ ἔϑ'᾽ ὁμοίως τῷ ποιητῇ- (ρε- 
στοφάνης Ἱππεῦσιν 

Ὥσπερ γὰρ οἱ τὰς ΡΝ ΟὟ ϑηρώμενοι πέπονϑας. 
καὶ δευτέραις ἱΝεφέλαις 

Τὰς εἰχοῦς τῶν ἐγχέλεων τὰς ἐμὰς μιμούμενοι. 
ἐν Σφηξὶ δὲ ἡ δοτιχὴ ,,θΘὺ χαίρω δὲ βατίσιν οὐδ᾽ ἐγχέλε- 
σιν." “:τράττις δ᾽ ἐν “ποταμίοις ἔφη :, ἔγχέλεων ἀνεψιύς. ( 

ὁ Σιμωνίδης δ᾽ ἐν ἰάμβοις »»ἀσπέρ ἔγχελυς κατὰ γλοιοῦ."" 

καὶ τὴν αἰτιατικὴν 

᾿Ερωδιὸς γὰρ ἔγχελυν "Μαιανδρίην 
τρίορχον εὑρὼν ἐσθίοντ᾽ ἀφείλετο. 

᾿,Αριστοτέλης, δ᾽ ἐν τοῖς περὶ ζώων μορίων διὰ τοῦ ε ἔγχε: ᾿ 
λις εἴρηκεν. ὅταν δ' “Αριστοφάνης ἐν ᾿Ιππεῦσι λέγῃ 

“Ὅπερ γὰρ οἱ τὰς ἐγχέλεις ϑηρώμενου πέπονϑας" 

ὅταν μὲν ἡ λίμνη καταστῇ, λαμβάνουσιν οὐδὲν, 
4 ἐὰν δ᾽ ἄνω τε καὶ χάτω τὸν βόρβορον κυχῶσιν, 

αἱροῦσι" καὶ σὺ λαμβάνεις, ἣν τὴν πόλιν ταράττῃς. 

͵ 

92. Ρ. 312. "Αχαρνεῦσι) Ψ. 889. κρατίστην) δῖος οἰΐαπῃ Εἰπι- 
βίαι ὰ5 Ρ. 1240, 19. εἰ σιτγαπιπιδίίουϑ Ἡ γι δπηΐ Ρ. 321. Αγιβίο- 

Ῥἤδιδ5 ἀρίστην. 

᾿, 299 ". “Ζ“ημνίαις)] ΨιάΘ ἱπῆγα Ρ. 802 ἃ Κρατῖνος] ΨΙά6 τ. 
302 ἃ. ἔϑ᾽ Β, ἔτει ῬΥΎΙ,. ἹἽππεῦσιν Υ. 804. “ἍὭσπερ] 
Ἀδοίο ὅπερ ἱπῖγα. Ἱνγεφέλαις  ὙΨ. 559. εἰκοῦς  ἐχοὺς Ῥ. εἴ-- 

κοὺς Ἐπί Πὺ5 Ρ. 1240, 20. Σφηξὴ Ψ. 810. αἢἱὶ οὐδὲ χαίρω --- 
ἐγχέλυσιν. Στράττις Ἑυπίαςϊυ5 ν. 1240, 21. “ποταμίοις 
Ομ οῖρηι. ποταμοῖς ΡΥ͂Τ,. ἔφη ΑΒ. ἔφυ ΡΨ. 

299 ε. Σιμωνίδης] Ετ. 202. ν. 406. δ᾽ ἐν} δ᾽ οἷν. Β. 
μορίων δἀα. οοάθχ Ἠπνα] Ἰπιι5. μορίοις Ῥ. οἴκ. 1, δὲ δομνεῖρῃ. 

φαϊεῖο. “Ἰππεῦσι] Ψ. 864. Ψν. 2. ὅταν μὲν] ὅταν γὰρ ΒΡ οἔ 
Ἐπιδίδίυν Ρ. 1240, 17; οὐδὲν] οὐδεὲν ΒΡ, 

299 ἃ. Ψ..3, ἐὸν} ἄν ΒΡ. τε] δὲ Β. οἵα, ". 
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σαφῶς, δηλοῖ ὅτι ἡ ἔγχελυς ἐκ τῆς ἰλύος λαμβάνεται. “ἔνϑεν 
χαὶ τοὔνομα εἰς λυς ἐπερατώϑη. καὶ ὃ ποιητὴς οὖν ̓ϑέλων 

δηλῶσαι τὸ εἰς βάϑος τοῦ ποταμοῦ καιόμενον οὕτως ἔφη 
» Τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχϑύες." ἰδικώτερον δὲ καὶ κατὶ 
ἐξαίρετον ἐγχέλυες, ἵνα καὶ τὸ βάϑος τοῦ ΠΡ ΜΩΝΝ ὕδα- 
τὸς δηλώσῃ. 

8 55. “Αντιφάνης δ᾽ ἐν «ύχωνι χωμῳδῶν τοὺς ἀὴν- 
πτίους φησὶ 

Καὶ τἄλλα δεινούς. φασι τοὺς Αἰγυπτίους, 
εἶναι, τὸ νομίσαι τ΄ ἐσόϑεον τὴν ἔγχελυν. 
πολὺ τῶν ϑεῶν γάρ ἐστι τιμιωτέρα. 
τῶν μὲν γὰρ εὐξαμένοισιν ἔσϑ'᾽ ἡμῖν τυχεῖν, 
τούτων δὲ δραχμὰς τοὐλάχιστον δώδεκα 
Ἃ πλέον ἀναλώσασιν ὀσῳρᾶσϑαι μόνον. 
οὕτως ἔσϑ᾽ ἅγιον παντελῶς τὸ ϑηρίον. 

᾿Δναξανδρίδης δ᾽ ἐν Πόλεσι πρὸς τοὺς «Αἰγυπτίους ἀποτει- 
ἐ νόμενος τὸν λόγον φησὶν 

Οὐχ ἂν δυναίμην συμμαχεῖν ὑμῖν ἐγώ" 
οὔϑ'᾽ οἱ τρόποι γὰρ ὁμονοοῦσ᾽ οὔϑ᾽ οἱ νόμοι 
ἡμῶν, ἀπ᾽ ἀλλήλων δὲ διέχουσιν πολύ. 
βοῦν προσκυνεῖς, ἐγὼ δὲ ϑύω τοῖς ϑεοῖς. 

ὅ τὴν ἔγχελυν μέγιστον ἡγεῖ δαίμονα, 
ἡμεῖς δὲ τῶν ὄψων μέγιστον παρὰ πολύ. 
οὐκ ἐσϑίεις ὕει᾽, ἐγὼ δέ γ᾽ ἥδομαι 

3509 μάλιστα τούτοις. χύνα σέβεις, τύπτω δ᾽ ἐγὼ, 

τοὔψον χατεσϑίουσαν ἡνίχ᾽ ἂν λάβω. 

ἔνϑεν ΑΒ, ὅϑεν ΟΡΥΙ.. λυς Β. υς ΡΥῚ,. ὸ 

2009 6, γ, 1. «Καὶ ΟΠ. ΒΡ. γ. ὥ, γὰρ 0Π͵. Β. Υ. ὃ. 

τούτων δὲ] τὸν τῶνδε Β. γ. 6. ὀσφρέσϑαι ἘΠπι 5] οἷα δά Αοδδιη. 

Ρ. 24. εὐ δά Μίοάδδιιν ρῃ, 109. Ψ. 7. οὕτως ἔσϑ᾽ ἅγιον ἰθτὶ οἱ 
. Ειβίδεμιιβ Ρ. 1240, 29, αυϊ ρμίυτα εχ Ἀπερμδηΐβ γε βῖθυ8 δἰέμ!έ, 
οὕτω "στὶν ἅγιον Ῥογβοπιβ. δ᾽ Απερῃδηΐβ πᾶ 60 γϑιθὰ βυπί, ἐοτἔαββ8 

οὕτως ἅγιόν τὸ 5βοτοπάμςπι. Ρογβοπὶ οοπίθοέατα αυᾶ ἀπ ουϊίαία 

ΡΓΘΠπιδέα ἐπιάσαν! δὰ Αὐἰϑέορμαμπί5 Ανΐαπι ν. 8. πόλεσι πρὸς τοὺς] 

πόλεσιν τοὺς Β. ' γἹ 

299 ἢ Κ. 2. ὁμονοοῦσιν Β. Υ. 5. ἡγεῖ Ἀ. ἡγῇ ΡΨ. 

ν. ὁ. περιπολὺ Ὁ, 

900 ἃ. Υ. 8. κύνα] κύνας Ῥ, 
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. 10 τοὺς ἱερέας. ̓ἔνϑάδε μὲν ὁλοκλήρους νόμος “Ὁ. 
εἶναι; παρ᾽ ὑμῖν δ᾽, ὡς ἔοικ᾽ γ) ἀπηργμένους.. ὁ, 50. 

τὸν αἰέλουρὸν καχὸν ἔχοντ᾽ ἐὰν ἴδῃς, 
χλάεις, ἐγὼ δ᾽ ἡδιστ᾽ ἀποκτείνας δέρω. 
δύναται παρ᾽ ὑμῖν μυγαλὴ, Α ΝΗ ἐμοὶ δέ γ᾽ οὔ. 

Τιμοχλῆς δ᾽ ἐν «Ἱϊγυπτίοις 

Πῶς ἂν μὲν οὖν σώσειεν ἶβις ἢ κύων: 

ὅπου γὰρ εἰς τοὺς ὁμολογουμένους ϑεοὺς 
ἀσεβοῦντες οὐ διδόασιν εὐθέως δίκην, ᾿ 
τίν᾽ αἰελούρου βωμὸς ἐπιτρίψειεν ἂν; , 

50. Ὅτι δ᾽ ἤσϑιον τὰς ἐγχέλεις χαὶ μετὰ τεύτλων ἐν- 
τυλίξαντες πολὺ μέν ἐστε καὶ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις χωμι-: 
κοῖς, καὶ Εὔβουλος δέ φησιν ἐν ᾿Ηχοῖ ἶ 

Νύμφα ἀπειρόγαμος τεύτλῳ περὶ σῶμα καλυπτὰ 
λευχόχρως παρέσται 

᾿ ἔγχελυς, ὦ μέγα μοι μέγα σου τ ἐναργές. 
χαὶ ἐν Ἴωνι 

“Μετὰ ταῦτα ϑύννων μεγαλύπλουτ᾽ ἀβνςέγλει. 
ὑπογάστρι᾽ ὑπτῶν, αἵ τε λιμνοσώματοι 
Βοιώτιαι παρῆσαν. ἐγχέλεις ϑεαὶ 
τεῦτλ᾽ ἀμπεχόμεναι. 

καὶ ἐν Μηδείῳ 
ἜΣ. “Παρϑέγνου Βοιωτίας 

᾿Κωπᾷδος" ὀνομάζειν γὰρ αἰδοῦμαι ϑεάν. 

Υ. 10. 11. Ἐπϑίαεμίαβ Ρ. 1183, 13. Μ΄. 10. τοὺς ἑερέος Β, 
Ψ. 1}. Βονθεθαΐατν ἔοικεν. ν. 12. τὸν ΑΟΡ, σὺ μὸν" τὸν ὙΤ1ὼς 

αἰέλουρον Α. αἴλουρον ΟΡΥΓ,. ἐὰν ΑΒΟΡ, ἣν ΥὙἱ.. 
ν. 13. οι δία κλαίεις. ἥδιστα ἀποκχτείναι Β. ν. 14. 

᾿'μυγαλὴ Ὑ. μυγαλὴ ἴ,. μυγάλη Ῥ, δέ γ᾽ οὔ] δ᾽ οὔ Β. 
ΤΙ πι00}15. νυ, 1, μὲν] με Β. ἔβις ΑΒΟ, ἔβυς ΡΥῚ,. 

800 ". Υ. 2. τοὺς ὁμολογουμένους ϑεοὺς Οαβαιοηιι. ΤΙ 6 σεϊβέιν 
Θεοὺς τοὺς (τοὺς οἵη. ΑΒΟΡ. ) ὁμολογουμένους ϑεοὺς. Υ. 4. αἰελού« 

ρου Δ. γέρα μον Ὀν1.. ἀπειρόγαμος] ἀπειρόγαμε' ΄. παρέσται 

ἈΒΡΥ. πάρεστι 1... ὦ ϑομννοῖση. ᾧ ΡΨΠ, μέγα μοι] δοιῖθο- 

ΒαΐίιΓ μεγά μοι. μὲ Υ γὼ Ρ, μέγα οὐ ΒΡΨ. μεγώ. σου 1, εἰ 
Βοῦνν εἰ σἢ. δἀϊείο. φῶς} σοφῶς Β. ἐν Ἴωνι ἐνίων Β. 

300 ς. Υ͂. 1. ἹΜετὰ] ΤΑθτὶ καὶ μετὰ. καὶ Οπυῖβδαπι Ρ, 302 ἃ, 
τὰ ταῦτα ὁπ. ὦ, ἐπεισέπλεν 302. ΤΙ ΌΥ1 ἐπέ σε πλεῖ. 
7ΤΠΙῚῸ΄αρϑένου] «Τεῦτλ᾽. ἀμπεχομένης παρϑένου Οδϑαυθομπα5. Χωπῇδος] 

δου θοθδέυν Κωπαΐδος. ἢ 
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ὅτι δὲ χαὶ αἱ “Σερυμόνιαν ὐγάλεις δι᾿ ̓δνόματρῷ ἦσάν φη- 
σι» ἐν Θαμύρῳ ᾿Αντεράνης. ὑἶν, δὲ δας 

Καὶ σοῦ γ᾽ ἐπώνυμός τις ἐν φήμαις, βρϑεῶνι» 

Θρήκης κατάρδων. ποταμὸς ὠνομασμένος, 
ἃ "Στρυμὼν, μεγίστας ἐγχέλεις κεκτημένος. 

καὶ περὶ τὸν Εὐλέω δὲ ποταμὸν ---- οὗ μνημονεύει ᾿ἀντί- 
μᾶαχος ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Δέλτοις οὕτως 

᾿Ελθὼν Εὐλείας πηγὰς ἔπι δινήεντος. ---- ᾿ δὺ 

“ημήτριος ὁ “Σκήψιος: ἐν ἐχκαιδεκάτῳ τοῦ πρλν 
διαχόσμου ἐγχέλεις φησὶ διαφόρους γίνεαϑαὶ: 

57. ΕΖοΨ. προείρηται μέν τινα περὶ αὐτοῦ" ἀλλὰ 
χαὺ “Ἵρχέστρατός φησι τάδε περὶ αὐτοῦ 

8 Τὸν δ᾽ ἔἕλοπ᾽ ἔσϑε μάλιστα Συρακούσαις. ἐνὶ ῬΘΡΊΝΘΟΝ 

τόν 7ὲ κρατιστεύονϑ'". οὗτος γὰρ. αὖ ἐστιν ἐκεῖϑεν 
τὴν ἀρχὴν γεγονὼς ακ χἂν ἢ περὶ νήσους, 
ἢ πὲρὶ τὴν ἄλλην που ἁλῷ γῆν, 1) περὶ Κρήτην, 
λεπτὸς καὶ στερεὸς χαὺὶ κυματοπλὴξ ἀφικνεῖται. : 

58. ΕΡΥΘΡΙΝΟΣ. "᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ζώων καὶ 
“Σπεύσιππος παραπλήσιά φησι εἰναι" φάγον, ἐρυϑοῖνον, 
ἥπατον. τὰ παραπλήσια εἴρηκε καὶ Δωρίων ἐν τῷ περὶ 

1 ἰχϑύων. Κυρηναῖοι δ᾽ ὕχην τὸν Ἀαορομαν καλοῦσιν, ὡς 
᾿Κλείταρχός φησιν ἐν Τλώσσαις. 4 

59. ΕΓΚΡΑ͂ΣΙΧ 0.01. χαὶ τούτων μέμνηται χῶς. 
στοτέλης ὡς μιχρῶν ἰχϑυδίων. ἐν τῷ περὶ ζωϊκῶν. Δωρίων - 
δὲ ἐν τῷ. περὶ ἰχϑύων τῶν ἐγχρασιχόλων. ἐν τοῖς ἑψητοῖς 
μέμνηται εἰπὼν οὕτως ,,) Εψητοὺς εἶναι ὧν δεῖ ἐγκρασιχό- 

300 ἃ. καὶ περὲ --- γίνεσθαι ὁπι. Ὁ.  Εἐ «Εὐλέα ϑομυγεῖρῃ. εὐκλέα 
ἈΒΡ. εὐκλεᾷ Ὑ1.. εὐλείας ΑΒ. εὐκλεία ὙΠ. εὐκλείας Ῥ. ᾿ἐγὰ- 

δινήεντος ΒΡ, δημήτριος δ᾽ ὃ ῬΎΤ,, δ᾽ οπι. Α.. ἑχκαιδεχάτῳ] 
ἑκκαιδεκάτη 'Β. ἔλοψ Ῥ. ϑουιβοθδέαν ἔλλοψ.. : 

300 6. 1. ἔλλοπα ---- συρακοσίαις ἐνικλοναῖς, τὸν γε χρατιστεύ« 

οντα' Β. Ὑ. 3. ΙἹπάϊοᾶν! Ἰδουπαμι. γεγονὼς ϑ᾽ ἣν κἂν ἢ Α᾿ γεγο-- 
ψὼς ϑηνκανὴ Ῥ. ἐρυϑρῖνος οὲ ἐρυϑρῖνον Ο. δαυίνενθθι; ἐρύϑρινος 

εἰ ἐρύϑοινον. Οοπῇ, Ρ. 327 ς. ᾿ 
800 ἢ, ἐν τῷ περὶ] ἐν περὶ Β. δ᾽ ᾿ὕχην} “Ιμρτῖ δὲ δύκην (δί- 

χὴν ορὶε. Ἠοοβοἢῃ 6111). δὲ ὕχκην σαβαιθόπυ5. .᾿ ἐν τῷ πέρὺ ἰχϑύων]} 

ἂν πιρὶ ἰχϑύων Β. ᾿ τῶν ἐγχρασιχόλων ΟΠ. "Αἱ εν ἢ εἰπὼν ὁπι. Β. 
ἑψητοὺς  ἐτητοὺς Β. «- υὐβον ἜΣ 
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λοῦς , ἢ Ἰωῤτανν ἢ ἀϑέρίνας,, ἢ κωβιοὺς, ἢ τριγλίδας ἐδ 

κρὰς, σηπίδιά τε καὶ τευϑίδια καὶ χαρχίνια 6" 

θ0. ΕΨΗΤΟΣ. ἐπὶ τῶν λεπτῶν ἰχϑυδίων. ἤζριστο- 
φάνης ἐν “Αναγύρῳ »Οὐχ ἑψητῶν λοπᾶς ἐστιν." Ἄρχιππος 

᾿Ιχϑύσι, »Καὶ τὴν μὲν ἀφύην καταπέπωκπεν ἑψητὸς. ἐντυ- 

χών.“ Εὔπολις Αἰξὶν.; Ὦ “Χάριτες, αἷσι Ῥμέλουδιν ἑψητοί."ς 

Εὺ βουλος ἐν Προσουσίῳ ἢ Κύχνῳ ὃ 
᾿Δγαπῶν τε, κἂν ἑψητὸν ἐν τεύτλοις ἕνα: 
διὰ δωδεχάτης ἑψόμενον ἡμέρας ἴδῃ. 

ἤἌλεξις ἐν ᾿Δπεγλαυκωμένῳ Ἰ 
Καὶ γὰρ ἑψητοί τινες. 

παρῆσαν ἡμῖν ̓᾽δαϊιδάλεοί πως. . 

ν" τὰ γὰρ χαλὰ πάντα Δαιδάλου καλ οὖσιν ἔργα. καὶ πάλιν" 
Τῶν οὖν κορακίνων πεῖραν οὐχὶ λαμβάνεις, 
οὐδὲ τριχίδων, οὐδ᾽ οἷον ἑψητῶν᾽ τινῶν; 

πληϑυντικῶς δὲ λέγουσιν ἑψητοὺς χατὰ τὸ πλεῖστον." “άρι- 

στοφάνης Δράμασιν ἢ Νιόβῳ ,,Οὐδὲν, μὰ "Δί᾽, "ἐρῶ λοόπα- 
δὸς ἑψητῶν“ “Μένανδρος Περινϑίῳ , 

Τὸ παιδίον δ᾽ εἰσῆλθεν ἑψητοὺς φέρον. 

ἑνικῶς δὲ Νικόστρατος ἐν Ἡσιόδῳ, Βεμβράδ᾽ γ ἀφύην, 

᾿ἑψητόν. “ Ποσείδιππος ᾿ἀποχλειομένῃ δὰ ᾿Εψητὸν ἀγοράζειν 

ς τινά.“ ἐν δὲ τῇ ἐμῇ ΪΝαυχράτει ἑψητοὺς καλοῦσιν ἰχϑύδια 

ἀπολειπόμενα ἐν ταῖς διώρυξιν, ἃ ὅταν ὁ Νεῖλος ὑποπαύηταωι 

τῆς πληρώσεως. 

ἀϑερίνας ἀϑυρίνας Β, τε καὶ] δὲ καὶ Β. 

301 ἃ. ἐπὶ ΒΟΡ εξ ορίζοπιθ Ηοθβομ 1}. ἐστὲ Ψ].. ἐν ἀνα- 
γύρῳ ΑΒΡΨ. ἐν οπι, 1. Καὶ τὴν μὲν ἀφύην καταπέπωχ᾽ ἑψητὸς 

ἐντυχών τις ἘΠΙ5] οἴτπι8 πη ἘΔ Ι ΠΡ Βθνυΐθνν υ0}]. ΧΙΧ, Ρ. 88. 

«Χάριτες  χάριταις Β. μέλουσιν ΑΒΟΏΘ. μέλλουσιν ΡΎΓ,. 

τεύτλοις} τεύτλης Β. ἔδη ΒΡ δὲ σαβαυδοπίδη!. ἤδη Ψ1.. 
ἑψητοί ἈΒΟ. ἑψητῶν ΥΙ,. ἑψητὸν Ρ. Ἐππίδίπίαβ Ρ. 1169, 12. 4αιϊδά-- 

λου γὰρ ἐκάλουν ἔργον πᾶν τὸ καλόν. διὸ καὶ "ἄλεξις φησὶν ὡς ἑψητοί 

τίνες παρῆσαν δαιδάλεοί πως, ἤγουν καλοί. δαιδαλαῖον ΑΡ, δαιδά- 
λαιον Β. δαιδάλεοι Ο, δαιδαλέοι Ψ1.- 

301 Β. ἢ νιόβῳ Α. ἡνιόβῳ Β. ἢ νιόβη ΡΥ. 41] δία Β. 
Μένανδρος] Ῥ. 142. ἑψητοὺς φέρον] ἑψητὸν φέρων Β. Νῖοο- 
ΒΈΓΔΕΙ δὲ Ῥοβι αἰ ρΡὲ ἐδβεϊπιοπῖα ὁπ. Ὁ, - βεμβράδ'᾽ ὙΨ1.. βαμβράδ᾽ ΔΒΡ, 

301 6. ἀπολειπόμενα 1 “ὑπολειπόμενα ΒΡ, ὑποπαύηταν ΑΒΡ.- 
ὑποπ οαπὶ Ἰδοαπα Ο, ἀποπαύηται ΨΙ,. 
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ὙΟΣ ἩΠΑ͂ΤΟΣ ἢ ΕΒΙ4Σ:.. Διοκλῆς τοῦτόν. φῆσι 
τῶν πετραίων. εἶναι" “Σεὐθηνποῦ δ᾽. ὁμοιον φόάγρῳ τὸν 

ἥπατον. ἔστε, δὲ μονήρης , ὡς φησιν ᾿Αριστοτέλης, σαρχό- 
φαγός τὲ καὶ χαρχαρόδους, τὴν χροιὰν μὲν μέλας, ὀφϑαλ- 
μοὺς δὲ μείζονας ἢ ἢ χαϑ' αὑτὸν ἔχων, καρδίαν τρίγωνον 

λευχήν. ᾿Δρχέστρατος δ᾽ ὁ τῶν δείπνων λοχαγός φησιν 
Καὶ λεβίαν λαβὲ, “Μόσχε, τὸν ἥπατον ἐν περικλύστῳ 
Δήλῳ καὶ: Τήνῳ: 

602. ἩΜΑΚΑΤΉΝΕΣ. Μνησίμαχος Ἱπποτρόφῳ, 
ΐ “Σκόμβρος, 

ϑύγγος, κωβιὸς, ἠλακατῆνες.. 

εἰσὶ δὲ κητώδεις, ἐπιτήδειοι εἰς ταριχείαν.. Μένανδρος Κό- 

λωσί φησι ' 
Κωβιὸς, ἠλαχατήνες, 

χυνὸς οὐραῖον. 
ἹΜγνασέας δ' ὁ Πατρεύς φησιν ,. ἴχϑυος δὲ γίνεται καὶ 
ἡσυχίας τῆς ἀδελφῆς γαλήνη καὶ μύραινα καὶ ἠλακατῆνες." 

θῶ. ΘΥΝΝΟΣΣ. τοῦτόν φησιν -Ἡριστοτέλης εἰσπλεῖν 
εἰς τὸν Πόντον ἐχόμενον τῆς γῆς" ἕν τῷ δεξιῷ ὀφϑαλμῷ 
βλέπειν, τῷ γὰρ εὐωνύμῳ ἀμβλυωπεῖν. ἔχει δ᾽ ὑπὸ τὰ 
“πτερύγια τὸν "λεγόμενον οἶστρον. 'χαίρεν δὲ ἀλέᾳ" διὸ καὶ 

'δ' ὅμοιον) δ᾽ ὃ μοὶ Β. 
301 ἃ. λεβίαν] λεβείαν Β. λαβὲ, Ἰόσχε, τὸν ΨαΙοΙκαπαγπι5 ἴπ 

ορίβϑέοϊα δὰ βοθνθγιπι Ρ. ΧΙΨ, οὐ Ἠθιμβέθι πυ5᾽ 05 ἴῃ ΒΟ αἴ5. λα-- 

βεν ὄσχετον ΑΡ. λαβεῖν ὡς καὶ τὸν Β]). λαβεῖν τὸν Ὁ, “νησίμα-- 
χος] ΨΙάο ΙΧ. ν. 408 ". μνησίμαρχος Β, ϑύννος) ϑυννὶς 402. 

Θυδοί εχ Μομδπαϊο δἰ θγαπίυγ νουθὰ, οἰϑάθῃι υἱέας ΜΙ Οβπμδοῆιϑ 

Ρ. 403 ". χόλωσι 1ἰῦτὶ οοτγαρίθ. Κόλαχι οὐπὶ ΟἸογῖοο ΝΜίοίηθ- 

Κιιβ Ρ. 102. κυνὸς] ΤΙΌΥΙ χαὶ χυνὸς, Οογγοοΐίαπι οχ 403. 
γαλήνη] γαλὴ Δάδπιι5. ' 

301 6. Θύννος οπι. Β. ᾿Αριστοτέλης] Η. Α, ὙΠ]Ι. 1δ,: ὅ. ν. 
374. ἐκπλεῖν ΑΒΟΡΥ, εἰσπλεῖν Βα511, οἴ 1, οχ Ατὶβίοίβθ. 

᾿ πῆς γῆς ἐν τῷ (τε ααά!ε 6) δεξιῷ ΑΒΟΡΨ. τῆς γῆς ἐπὶ δεξιὰ, ἐχπλεῖν 

δ᾽ ἐπ᾽’ ἀριστερά. τῷ γὰρ δεξιῷ Βα51}. ο(. Γ, ὁχ Ανϊβίοίθ]θ, ἵπ 40 
Βου!ρίυπι, εἰσπλέουον δὲ οἱ ϑύννοι ἐπὶ δεξιὰ ἐχόμενοι τῆς γῆς, ἐκπλέουου 

δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερά" τοῦτο δέ φαοί τινὲς ποιεῖν, ὅτι τῷ δεξιῷ ὀξύτερον ὁρῶσι, 

φύσει οὐκ ὀξὺ βλέποντες. βλέπειν ΑΒΌΡΝ. ὀξύτερον βλέπειν Βιὰ-- 

511. 1. τῷ γὰρ ΑΒΌΡΨ, τῷ δὲ 158511. 10, ὑπὸ] περὺ Αεϊρίο- 
- 6165 Η, ΑΟΥ,, 25, 3. Ὁ. 288. παρὰ ΨΠ|..20., 8. Ρ. 3806. ὁοἐ Λειε- 

πᾶθαυϑ ἢ. 302 ". οἵἷστρον) οἶδρον Β,. ... Ωρ 
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ποὺς. τὴν ἄμμον πρόσεισι: “γίγνεται. "δὲ ἐδώδιμος; - ᾿ δεον τοῦ 
οἴστρου παύσηται. εἰδγέται. δὲ μετὰ τὴν φωλείαν, ὡς φῆσι 
Θεύφραστος. χαὶ ἕως μὲν ἂν ἔχῃ μιχρὰ τὰ κυήματα, δυσ- 

ἔ ἄλωτος, ὃ ὅταν δὲ μείξω γένηται, ̓ διὰ τὸν οἶστρον ἁλίσχε: 

ται. φωλεύει. δ᾽ ὃ ϑύννος, καίτοι πολυαίμωϊὸς ὦν: ̓ Ἄρχέ: 

στρατὸς δὲ. φῆσιν ᾿ 
“μφὶ δὲ τὴν ἱεράν τε καὶ εὐρύχορον. “Σάμον ὄψεὶ 

οϑύννον ἁλισχόμενον σπουδῇ μέγὰν, ον καλέουσιν. 
᾿ὄρχυν, ἄλλοι δ᾽ αὖ κῆτος. τούτου δὲ ϑεοῖς χρὴ 
ὀψωνεῖν" ἃ πρέπει ταχέως καὶ μηπέρι τιμῆς. 

302 ᾿ ὅ ἔστι δὲ γενναῖος Βυζαντίῳ ἔν τε ᾿Καρύστῳ, 
“ἐν Σικελῶν τε χλυτὴ νήσῳ Κεραλοιδὶς ἀμείνους 
πολλῷ τῶνδε τρέφει ϑύννους καὶ Τυνδαρὶς ἀκτή. 
ἂν δέ ποτ Ἰταλίας ἱερᾶς Ἵππωνιον ἔλθῃς, 

ἑρπετὸν. εἰς ὕδατὸς στεράνους, πολὺ δὴ, πολὺ πάντων 

“1 ΣῊ τὰς εἰσὶν ἄριστοι, ἔχουόί τε τέρματα γίκης. 

οἱ δ᾽ ἐπὶ τῶγδε τόπων πεπλανημέγοι εἰσὶν ἐχεῖϑεν, ἡ 
πολλὰ περάσαντες ̓ πελάγῃ βρυχίου διὰ πόντου". 

:.- 

:: ὡστ᾽ αὐτοὺς ἡμεῖς ϑηρεύομεν᾽ ὅ ονταὰς ἀώρους. 

.84.. :νομάσϑη͵ δὲ. ϑύχνος ἀπὸ "τοῦ ϑύειν τε καὶ ̓δὺ- 
μᾶν. ὁρμητιχὸς γὰρ ὃ ἰχϑὺς διὰ τὸ ἔχειν κατά τινα ὥραν 
οἰστρον ἐπὶ τῆς περαλῆς, ὑφ᾽ οὗ ἰγυλα ὃ “Δριστοτέλης 

πρόσεισι 1,. πρόσεστι ῬΥ͂. οἱ ϑύννοι --- προσχωροῦσι Ατἰδἐοξο]65 Ἡ. Α- 
ὙΠΙ. 20, 9..». 980. μίσγεται ἴω. σμίγεται ΒΡΥ͂, φωλείαν Τ'͵ 
φωλίαν ΒΡΥ, ᾿Θεόφραστος] Ιη ἔν ἀβπιθηξ5 Ῥοϑαϊέ δομποί ἀοτῖιβ γο]. 
Υ. ν. 200. κὐήματα] χυημάτια Β. 

τ 901 ἢ, πολυαίματος ΑΒΟΡΙ, εοὲ (αβαυβοπίαηϊ. στολυκύματος . 
ὙΣ1 "3 ὄψει] ὄψη ΑΔ. ι Υ. 2. -- 4. ϑύννον -- ὀψωνεῖν δεέι ΠΕ Ἐπιδέα- 
εἰν τὶ5 Ρ- 994, 50. 3 ε- γ. ἣ" ὄρκυν] ὃ ὅρκυν ἈΠ, ὅρκην Ῥ, ὄρχυνον ὟἹ,. 
ὄρχυνον Ὁ οἵ Επιβέαεβῖαδ. , Υ. 4. Ψεῖθὰ οὖν γιρέα' ἃ --- τιμῆς ὁπι. 
ερίξοπιο. μητέρι τιμῆς] μὴ περὶ τιμῆς Ὁογαξ 5. δᾶ Χοεποογαΐεπι Ρ. 04, 

202 ἃ. Υ. ὃ. Βυζαντίῳ] Βυζάντιος (Αβδ ΒΟ Πι8. ΟΥ͂, Ὁ. τὲ] δὲ 
Οοταῦθ, “Κεφαλοιδὶς - ἀκτή οἷῆ. Ὁ, “ΚἈεφαλοιδὶς Οαβαυβομαϑ. 
κεφαλοιδ᾽ εἰς Α, χέφαλοι δ᾽ εἰσ᾽ ΒΡ. ξέφαλαν δέ τ᾽ ὝὙΙ.. Ὑ.8. 
φησὶ δὲ “καὶ ὅτι ἐν ἐταλίᾳ πολὺ πάντων τ-ἰσὶν ἄριστοι, ἔχουσί τε τέρμα. 

γνίχης Ο. ἱερᾶς} ἱρᾶς Ῥ. ἡ “Ιππώνιον) εἰπώνιον ΒΡ, γ. 9. [πὰ 
ὙΕΡθΙΒ. ΘΟΡΓΙρεῖ5 ὑδατοστεφάνους οογρβεθας Ιαρομ δία Ρ. 178. ᾿ 
γν. 1ῦ. τε Ὁ. δὲ ΡΥῚ,. ; 

302. Β. ΕἾ 13. ὉΠ|. τὐλρα ὥστ᾽ 1.. ᾧ τε Α. ὦτ᾽ Β. ὅτ᾽ ΡΥ. 
ἀώρους Ι,, ὥρους ΡΥ. ᾿ΔριστοτέληςἸ ἬἭ: ΑΔ, ΨΗΙ. 20, 8. Ρ. 386. 
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αὐτὸν ἐξελαύνεσθαι, 7ράφων οὕτως. εἱθὶ. δὲ ϑύννοι καὶ οἱ 
ξιφίαε οἰστρῶσι ᾿ περ ὲ κυγὸς ἐπιτολήν. ἔχουσι γὰρ ἀμφότεροι 
τηνίχαυτα παρα ἃ τὰ πτερύγια οἱονεὶ σκωλήκχιον τὸν καλού- 
μένον οἰστρον, μοίον μὲν. σχορπίῳ, μέγεθος. δ᾽ ἡλίχον 
ἀράχνης. τοῦτο δὲ ποιεῖ αὐτοὺς ἐξάλλεσθαι, οὐκ ἔλαττον 

τοῦ δελφῖνος" χαὶ τοῖς πλοίοις βρνομήμεη, ἀνστουσι, « δ 

Θεοδωρίδας δέ φήσι ἐν 

᾿ς Θύννοι τε. δὴ οἰστρήσοντι ᾿Ταδείρων δρόμον. 
“Πολύβιος δ᾽ ὁ Μεγαλοπολίτης ἐν τετάρτῃ καὶ τριακοστῇ 
τῶν ἱστοριῶν. περὶ. τῆς: ἐν Ἰβηρίῳ. -«Τυσιτανίας χώρας δια- 
λεγόμενός φησιν ΄ “ὅτι. βάλανοί εἰσι χατὰ βάϑος ἐν τῇ αὐ- 

τόϑι ϑαλάττῃ περυτευμέναι, ὧν τὸν καρπὸν σιτουμένους 
τοὺς ϑύννους πιαίνεσϑαι. διόπερ οὐχ ἂν ἁμάρτοι τις λέγων 

ὺς εἶναι ϑαλ αττίους. τοὺς ϑύννους. εἰσὶ γὰρ οἱ ϑύνγοι 

οἷον ὕες ἀπὸ τῶν βαλάνων αὐξανόμενοι- : 
65. ̓ Επαινεῖται δὲ τοῦ ἰχϑύος τούτου τὰ ὑπογάστρια, 

ὡς καὶ Εὔβουλός, φησιν ἐν Ἴωνι ι 
Με τὰ ταῦτα. ϑύννων μεγαλόπλουτ᾽ ἐπεισέπλει 
ὑπογάστρι᾽ ὀπτῶν. 

“ἀριστοφάνης «Τημνίαις ᾿ 
: Οὐκ ἔγχελυν Βοιωτίαν, οὐ γλαῦκον, οὐχὺ ϑύννου 

ὑπογάστριον. 
ων μιν 

ἣ τηνικαῦτα ἴἘ:3 ἀδκρον ααᾷ, ΑΒΟΙ,. οπι. ΡΥ͂. Ἐχ Ατἰβέοξοϊδ βὰρ- 

ῥϊενεγδέ Βα51}. πάρὰ] περὶ Β εἰ Ἐϊπιδέαίμηι5 Ρ. 1928, 20. 58; 
δᾶ 301 6. 

302 ς. οἱονεὶ ΒΟ δὲ Ἐπβεδεμίαβ. οἷον αΒῚ. οὲ 1, οὰπὶ Ατϊβέο- 
ἐε 6. ᾿ς τὸν ΑΒΟ εὲ Ευδέδεμιυβ. τὸ Β4811,, οὲ ἴω ΝΚ Ἢ 'μὲν 

σκορπίῳ ἢ 15 βου ρίᾶ ἴπ ΑΒ, Ῥτΐπιο Ροβὲ ἀμφότερον ἐὰπι Ῥοϑέ οἶστρον. 
“ἀράχνης ΒΆ511. 66 1, εχ Αὐἱϑέοίο]6. δραχμῆς ΔΌΡΥ εἔ, υἱὲ βυδρῖ- 

ον, Β, οὐπὶ Εἰπδέαίῆϊο.  ΑἈἐξάλλεσθϑαι ΡΙ. ξάλλασθϑαι Υ. ἐξάλλεσθαν 

οὐκ ἔλαττον δελφῖνος, ὡς καὶ πλοίοις ΠΤΡΆΙΣ ἐμπίπτειν Ἐξαϑέδε ἶτι8." 
πλοίοις] πλοίοις γοὺν Ὁ. ἐμπίπτουσι) ἐκπίπτουσι Ὁ. πφςς 

δας] ϑεοδωρίδης Β. πῇ, δὰ ΨΙ. Ρ. 229 ". οἰστρήσοντι) ὄστρης 

οντι Β. Πολύβιος] ΨΟΙ. 1ν. ρ. 038. Ἐχ Αἰδβθπᾶθο δέξαμτε Επι- 
ΙΝ ὅς Ρ-. 994, 45. ᾿ ες τετάρτῃ καὶ τριαχοστῇ τῶν] λδ΄ Β. 

302 ἃ, Ἑὔβουλος]. δάρτγα Ρ. 300 ὁ. ἐπεισέπλει ΑΌ. ἐπὶ σὲ 
πλᾶ ῬΨῚ,. ΑὐἸβέορ δι ῖ8 γοσῦθᾶ ΡδΡΕΪπὶ ἀρρόϑυϊς Ρ. 299 ". 

στράττις, ΑΡΥ. Σεράττις δ᾽ τα, δεγαίεα!8 Ἰοοιμι, κι. σ. 



. Ὑπογάστριον. ϑύννου. τε ἐλϑαρονίνον, οἱ ἡεν ' 
ὃ δραχμῆς ὕειον: 
ἐν δὲ ΜἩαχεδόσεν προ φϑορί ϑ᾽ ὐδέω ϑύννωνι ̓ Ἤμρος 
ἹΜελιβοίᾳ ἣ δ: 

Ταῦϑι' οὗ πένητες οὐκ ἔχοντες ἀρψοάσνι 
Ν ὑπογάστριον ϑίύννακος Υ οὐδὲ χρανίον . 
Ὁ “λάβραχος οὐδὲ. γόγγρον: οὐδὲ σηπίας" 

ἃς οὐδὲ. 'μάχαρας. ὑπερορᾶν οἶμαι ϑεούς. 
ὅταν δὲ" χαὺ, οβρναύσθωμ ἐν Καλλαίσχρῳ λέγῃ 
᾿ σπου ν το τ ὐγϑύων δὲ δὴ 

ὑπογάστρι᾽ ὦ" υὔκλμν, ΤΣ ΑἸ δε Ν 

Γ παρατηρητέον. ὅτι ἐπὶ. ̓ἰχϑύων. μὲν ὑπογάστριον. λέγουσι, 
σπανίως δ᾽. ἐπὶ χοίρων καὶ τῶν ᾿ἄλλων ζώων. "ἄδηλον δ᾽, 
ἐπὶ τίνων ἔξαξε τὸ ὑπογάστριον ᾿Αντιφάνης ἐν τῷ γτενυώδα 
των λέγῃ: ποντυνὸ ὅν το ἐλ υντοῦον ᾿ ν 

ι “ρστις ̓ ὠψώνηχ᾽ ἴσως. 
τούτους μεγαλείως ταῖς κάκιστ᾽ ἀπολουμέναις 
ὑπογάστρι᾽ ἐλϑὼν, ὅσα. Ποσειδὼν ἀπολέσαι". 
τάττειν τε γεννικῶς παρασχευάζεται ΟΣ ΟνΩΝ 
πλευρὰν μετ᾽ αὐτῶν. 

"ἄλεξις δὲ “ἐν. εἰ θδυσσεῖ ὑφαίνοντι καὶ τὴν χεραλὴν. τοῦ 
ϑύννου ἐπαινῶν φησι ; 

“Καὶ τοὺς ἁλιέας εἰς τὸ βάραϑρον ἀμθαλῶϑ, 

ἀπελευϑέρων ὀψάρια ϑηρεύουσί μουν 
308 ᾿ τριχίδια᾽ χαὶ σἠπίδια καὶ φρυχτούς τινας." 

ἐ ι 

τῇ τὸ ἸΧ. ν. 399 ἀδοτῖο: ᾿χἀκροκώλιον] ΒΟΥ χαὸ ἡδράδαν. 
302 6. ὕειον Οδβδυθοητ5. υἱόν ΡΨ]., Ψν. 1. Ταῦϑ᾽. οἱ (α- 

κ ςτττὶ ἧς ταῦτα γὰρ' ̓οῦ ῬΥΨΤ,. οι. Ὁ εὲ Ἐπβέδεμιιβ Ρ. 1720, ὅ9. 
ὩΡ, ὅ. γόγγρὸν. ἌΟΡ, δὲ Ἐυβέσεμιιβ. γόγγρου ΡΜ ΥΟᾺΑ. 

δ ἾμνΝ ΒΟ ἐὲ “δολ εδέῦ5. 'Ὃ εἐ Ἐπϑεαιηειβ. μαχρὰς 1... μακρὰν ΑΥ̓͂. 

ἀμαῤάνη ΡΟ . Καλλαίσχρῳ) χκαλλίσχρῷ Β.. τ ἘΠΘΌΡΟΠΙΡΙ γοῦρὰ γοροίϊέ 

ΧΟΡ. 399 ἃ... ἐνΟΝΕῳ Ψ" δεϑίνμαυ ὑπογάστριον. 
“ἴάματερ] δήμητερ᾽' Β΄, . δ» 

902 ἢ. ἐχϑύων μὲν ΒΟ. ἐ μι μὲν." καὶ ἀντιφάνης, ὠψώνηκε 

μεγαλείως ταῖς. κάκιστ᾽ ἀπολουμέναις. ὑπογιίστρι ἐλθών Ο.. ΟΥ̓, 1. 

ὠψώνηκ᾽] ὠψώνηκεν "ΒΒ. ὄὀψώνηκε Ῥ. ΟΝ, 2. μεγαλείως) μεγαλείους Β, 

: Ψ. 3. ἀὠπολέσεω. ἈΒ. ἀπολέσει ΡΥ, ΟὟ, 4. γεννικῶς Β΄. γε- 

νιῶς ΡΨΠ ὡ, οὖς ; ! 
308 ἃ. ΧκίσεΝ Ἰωήδοσαξιι, δασῖ ῬῸ Ὅς ΟΥ̓́, 1. βάραθρον, ἵ,ν͵ 

βάϑρον ῬΎ.; ...ὄ ἐμβαλῶ] ἐμβάλλω ΒΡ. ... δὰ 3. σηπίδια] συικληπέ- 
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οὗτος δὲ πρότερον, εἰ κερραλὴν ϑύννου. λάβοι; 
ἐνόμιζεν ἐγχέλεια καὶ ϑύννους ἔχειν, , 6ῸὋ ἡ. ᾿ 

ἐπήνουν δὲ τῶν ϑύννων καὶ τὰς κλεῖδας «καλουμένας, ὡς 
᾿Δριστοφῶν ἐν Πειρίϑῳ δύ 

Καὶ μὴν. διῤρϑαρταίὶ 78 τοὔψον͵ παντελῶς" ὦ ΐ 

κλεῖδες μὲν ὀπταὶ δύο. παρεσχευωσμέναι... ἐφερτς 

Β. αἷς τὰς ϑύραρ, κλείουσι; ΑἹ. τοῦ ϑύννου μῶν οὖν. 
ΒΒ. σεμνὸν τὸ βρῶμα.. «4. καὶ τρίτη. “Τακωνική:. 

600. ᾿“ντίγονος δ᾽ ὃ «Καρύστιος. ἐν τῷ περὺ. λέξεως τῷ 
ἸΠοσειδῶγί φησι ϑύννον. ϑύεσϑαι, καϑάπερ προείπαμεν. 
"Ηρακλέων δ᾽ ὁ ᾿Εφέσιος τὸν ὄρχυνόν φησι. λέγειν τοὺς 

“Δττικοῦς, Σώστρατος δ᾽ ἐν δευτέρῳ. περὶ ζώων τὴν. πηλα-. 
μύδα ϑυννίδα καλεῖσθαι λέγει, μείζω. δὲ γιμομένην ϑὺύν» 
γον,, ἔτι δὲ «μείζονα. ὄρχυνον; ὑπερβαλλόντως δὲ αὐξανόμε- 
γον γίνεσθαι χῆτος. ἠριανμώμς δὲ τοῦ ϑύννου καὶ «Αἰσχύ- 
λος λέγων .: 

“Σφύρας δόμαδοι κἀπιχαλκεύειν ΡΗβ ας μῪ 
ὃς ἀστενεχτὶ ΗΝ ὥρ. ἀἀέίνααν Ἔν μὴ τὰ 

᾿ ἄναυδος. τ σα εν ϑκΌνΘΟΥΣ οὔρολθίανς 1 ὁ 

δια ΡΠ  Ὑ.-.4. οὗέος δὲ πρότερον, εἰ χεφαλὴν ϑύννοῦ λάβοι Ἐγ[αγά- 
εἐἰὰ5 Ρ. 463. ΓΑΕ οὗτος πρότερον κεφαλὴν εἰ λάβοι -ϑύννου. ν. 8. 

ἐνόμιζεν ΑΒΘ εἰ: ὄμονν. (ἰοεβομεϊίι, ἐνόμιζον ΡΎΙ,.,. ἐγχέλεια 
ΡΥΙ, ἐγχέλια ΑΒΟ.. . ἰώ 

303 Ὁ. Υ΄.. 2. παραδχευασμέναι: Ἡ. ἢ ; “ν᾽ 3. τοῦ, ἢ ϑύννου ΙΔ4ς0Ὁ-- 

βίαβ Ρ. 170. Αϑογαέ τοῦ. Ἐπβέδτμίαβ Ρ. 1108, 21. ἡ κλεὶς λέγεται καὶ 

ἐπὶ “ἱέέρους" ϑόύννων, ὡς ὃ ᾿Αϑήναιος παρασημειοῦταρ, ἰοζαφ, πλεῖδες. μὲν 

ὀπταὶ δύο παβεσκξυασβέναι. πρὸς ὅπερ πυϑομένου. τινὸς, τὸ, ἄρᾳ αἷς τὰς 

δύῤας "λείουσιν; ἐνάγει ἀπόκρισις τὸ, ϑύννου μὲν οὖν σεμνὸν βρῶμα. 

ον, ὦ Ψ,, 4. τὸ] καὶ ΒΡ, 0} '᾿'προείπαμεν] προείρηται, Β, Οοπῇ, Ρ. 

297 6... ὄρκυνον Ο,. ἄρκυνον ΑΡΥ͂ Ἐπιβέδεμέυθ, »..994, 49. τὴν 

πηλαμίδα ϑυννίδα ασὴεῦν λέγών καὶ ὅτε μείζων. γινομένη λέγεται ϑύννος, 

ἔτι δὲ μείζων ἀποβᾶσα. ὄρπυνοςς εἰς ὑπερβολὴν δ᾽ αὐξηθεῖσα κῆτος γίνετ 

ται. πηλαμύδα ΒΟ, κηλει θη χα ΡΥΙ, ὙΜΜΙΣ , εὐτμία ΒΕΧ, 

ὄρκυνον Ο].. ὅρκυνον ΑΡΥ.. ὯΝ 

303 6. ΑΘΒΟΌΣΗ Ἰοσὰπε ΡΥ οΓ πὶ ὁπὶ. Ὁ. ν. 1. Ἀδβρναδδα 

μύδρους Του βία Ρ. 177. κἀπιχαλκεύειν λέγω" μύδρους. γΠ. "ἀπιχαλ-- 

χεύει λέγων μύδρους ΑΒΡ, «ΝΜ. 2. ὡς] δοιϊδδρθδέιν ὡς. (ἠνέσχετο 

1ᾳαουθβίιβ. 1101 ηὔχετο. Ψ. 38. ἄναυδος ΨΙ,. ἂν λυδὸς ΑΒΗ. 

ἄν λυδὸς Ῥ. ᾿ “πὸ σκαιὸν ἀδὰϊ ὁχ ΑδΙἴᾶπο. ἀ6.Ν. Α. ΙΧ, 42, οὗτος 

καὶ ΑΒΡΥ͂. οὕτως, καὶ ἴ,. οὗτος, κἀὺ οἱ, Ο εἴ Ἐπβεδειία5 μ..994, 52. 
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καὶ ἀλλαχοῦ. 
Τὸ σχαιὸν ὄμμα παραβαλὼν ϑύννου ΣΑΣ Ἂς 

ὡς τοῦ ϑύννου. τῷ σχαιῷ, ὀφϑαλμῷ οὐ βλέποντος, ὡς 
“Ἀριστοτέλης εἴρηχεν. Μένανδρος “Ἁλεῦσι 

Καὶ ϑαάλαττα βορβορώδης. ἢ ἢ τρέφει ϑύννον. μέγαν. 
χαὶ παρὰ “Σώφρονι͵ ὃ ϑυγνοϑηήρας ἐστίν, οὖς ἔνιοι ϑὺύν- 
γους χαλοῦσιν; 4ϑηναῖοι δὲ ϑυννίδας. ᾿ 

67. ΘΎΝΝΙΣ. τοῦ ἄρρενος ταύτην φησὲ διαφέρειν 
ὃ ᾿Δριστοτέλης, τῷ ἔχειν ὑπὸ τῇ γαστρὶ πτερύγίον, ὃ χκα- 
λεῖσϑαι ἀϑέρα. ἔν δὲ τῷ περὶ ζώων μορίων. διιστὰς αὖ- 
τὴν τοῦ ϑύννου φησὶ τοῦ ϑέρους ἣ τίχτειν περὶ τὸν Ἕκα- 
τομβαιῶνα. ϑυλαχοειδὲς, ἔν ᾧ πολλὰ γίνεσθαι μιχρὰ ᾧα, 
καὶ «Σπεύσιππος, δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Ὁμοίων διίστησιν. αὐτὰς 
τῶν ϑύννων χαὶ Ἐπίχαρμος ἐν Μούσαις. Κρατῖνος δ᾽ ἐν 
“Πλούτοις φησὶν 

᾿Εγὼ γάρ. εἶμι, ϑυννὶς, ἢ " μελαίνας, ἢ 
καὶ ϑύννος, ὀρφὼς, ΣΝ ἔγχελυς, κύων, ᾿ 

“Δριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων ἀγελαῖον καὶ ἔχτοπι- 
στιχὸν εἶναι τὴν ϑυννίδα. “Ἡρχέστρατος δ᾽ ὃ κίμβιξ φησὺ 
οτος Καὶ ϑύννης οὐραῖον ἔχειν, ἣν ϑυνγίδα φωνῶ. 
ἵν τὴν μεγάλην, ἧς μητρόπολις "Βυζάντιόν ἐστιν. 

ΠῚ εἶτα τεμὼν αὐτὴν ὀρϑῶς ὕπτησον ἅπασαν, 

᾿ ἁλσὶ μόνον. λεπτοῖσι πᾶσας καὶ ἐλαίῳ ἀλείψας, 

ϑερμά εἰ ἔχειν τεμάχη, βάπτων᾽ δριμεῖαν ἐς ἅλμην. 

ἩΡΝ ὄμμα] ὄνομα ἍΒΡ, τ παραβαλὼν] παραλαβὼν Ῥ, “τέ. 

φ“ανδρος -- μέγαν οπι. 6, Ἵηένανδρος. οτι. ΑΒΡΥ. δᾶ, Ὀδ]θοαπι- 

Ῥῖμ5, εὲ 1... Αρυὰ Μεϊποκίαπι Ρ. 18. . ϑάλαττα) δον θεθδέυν θέ- 
λασσα. Θυοὰ 5ἐφαθθαξαν χαὶ ἀο] ον Βεπέϊοίιιβ, ᾿ φησὶ σώφρων» 
οὕς ἔνιοι. ϑύννους -- ̓ ϑυννίδας Ο, οἤ1550 ϑυννοθήρας. “Σώφρονε 

ΒΡ δε δοῦν εῖρῃ. ἀϊεῖο. ᾿σώφρωνι 1. ταύτην ἴ,. ταύτη ΒΡΥ͂. 
303 ἀἁ. ᾿Αριστοτέλης) Ἡ. Α. Υ, 9, 3. ν. 193. ἀϑέρα) ἀφα-- 

ρέα γε} ἀφορέα πονὶ Ασιβέοξθ! οἱ. περὶ ζώων μορίων] Η. Α. ν. 9, 
6. ν. 195. μορίων ἀἀά. ΑΒΌΟΡΙ, οὲ σδβδιθοπίδπι. 01]. Υ. 

γίνεσϑαι ἌΒΟΡΥ, γίνεταν Β4511. εξ 1, ὁχ εαᾷ. γϑεί, Αὐϊβεοεθ 5. 
διίστησιν ΡΙ,. διίστασιν γ. Ψ. 1. μελαίνας] μελάνουρος ΛἈἀδτηαβ. 

μέλανδρυς Βομνν οἰ ἢ. ᾿Οτδξϊηὶ γϑυϑαπὶ ἀἰέθγιπὶ δἰξα!ϊε Ρ. 299 "Ὁ. 
᾿ δ᾽ ἐν τῷ] δ᾽ ὁπ. Β. ὁ ὶ ἐν δὰ ᾿ ἶ 

909 ς. ᾿Αρχέστρατος) ἀρχέλαος ΒΟΒΡΩ.. ᾿χίμβιξ ἈΌ. κίμμιξ 
ΒΡΥΊ,.. ̓κύμι βιος δρίξοπιο, ΠΟ ΠΕ φησὶ οπι. Β΄ ὝΎΝ,. 4. 
μόνον}. μοῦνον. ἌΒΌΡ. ᾿ πάσας] πάσης Β. ᾿ἀλίψας Β. ν. 0.-- 5. 

ΑΥ̓ΜΕΝλευβ. 10 ᾿ 43 
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χἂν ξηρὰν. ἐϑέλῃς ἔσϑειν , γενναῖα πέλονται, 

ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι φυὴν χαὶ εἶδος ὁμοῖα. 

“τῶν δ᾽ Ὅξει ῥάνας παραϑῆς, ἀπόλωλεν ἐχείνῃ. 

καὶ ᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν Παιδεραστῇ 
Τῆς τε βελτίστης μεσαῖον ϑυννάδος Βυξαντίας 
τέμαχος ἐν τεύτλου. λακχιστοῖς κρύπτεται στεγάσμασι.᾽ 

τῆς ϑυννίδος τὸ οὐραῖον ̓ ἐπαινεῖ καὶ “Ἀντιφάνης ἐ ἐν Κου- 

ρίδὲ οὕτως 

Ὃ μὲν ἀγρῷ τρεφόμενος. 
ϑαλάττιον μὲν οὗκος οὐδὲν ἐσϑίέει, 
πλὴν τῶν παρὰ γῆν, γόγ 7γρον τιν᾽ ἢ γνάρχην τιν᾽ ἢ 

ϑύννης τὰ πρὸς τῇ . ποῖα; «4. τὰ χάτωϑεν λέγω. 

5. Β. τούτους φάγοις ἂν; Γ.' τοὺς γὰρ ἄλλους νενόμικα 
ἀνθϑρωποφάγους ἰχϑῦς. Β. τὸ δεῖνα δ᾽ ἐσθίεις ὁ 
τουτὶ κακόνωτα, πλοῖα Κωπᾷδας λέγεις. ἣ 
ἀγρίως γε. παρὰ λίμνην γὰρ γεωῤγῶν τυγχάνω. 
τὰ δ᾽ ὝΕΟΤΡΗ γράψομαι ΡΣ , 

Π 

Ἐπϑέδεδίυβ Ρ. 1720, 6ῖ, Υ, 6. ἐϑέδης Ι, ΟΑ ̓Ἐυβεέαξμίασ, ἐθέλεις. 
ΡΥ. κἂν σύγε (ἄοθεθας βαϊξοπι σὺ) ξηρὰ ϑέλῃς --- γενναῖα --- ὁμοῖα 

δΟΒποΙοτὰβ δα Ατγιβίοί; Ἡ. Α, νοῖ. 1. Ρ. ΠΧ. ἔσϑειν ΨΙ,. 

ἐσϑίειν ΑΒΟΡ οὲ Επϑέαδξ 5. γενναῖα ὌΡΘΨΗ. γενναῖας. ΒΟ εε 
Ἐπιβέδέμειϑ, . 7. ὁμοῖα ἀοϑπεγὰβ ἀθ Αφυδέι!. Ρ. 974, ὅμοια: 
ΡΠ. ὁ ὁμοῖας Ἐπρεέδεβίυ8, 

᾿ς, 909 ἢ Ψ,, 8. περιϑῆς Β. ἀυνλ δού ἈΒΡΥΙ. φυρμήδαν ας 
ν΄. 2. ϑαλάττιον μὲν οὗτος ἈΝ Ὁ ϑαλάττιον οὗτος ΟἿ, ὄψον ϑαλάττιον 
οὗτος ΟΒδΌθοπαβ. ϑαλάττιον ὄψον, οὗτος Μοϊποϊκίι5 Ρ, 27. 1π Ὁ το- 
ἴι.5 ἸΟδ5 516 βοΣΙΡΙΗΙΒ., ὅ ἐν ἀγρῷ τρεφομένας, ϑάλάττιον οὗτος οὐδὲν 

ἐσθίει, πλὴν τῶν παρὰ γὴν ̓ γό; ρὸν τιν᾽ ἢ νάρχην τιν᾽ ἢ ϑύννης τὰ κά- 

τωϑεν. εἴτα ἐπάγει" τούτους φύγοις ἄν. τοὺς γὰρ ἄλλους νενόμικα ἀν: 

ϑρωποφάγους ἰχϑῦς. οἷς ᾿ἐπιφέρει" τὼ ἐγχέλια γράφομαν Ἀειβογάνον κο- 

μιδῆ γὰρ οὐκ ἣν οὐδαμοῦ. 

904 ἃ. Ψ. 3. “πλὴν σι πρὶν ΡΥΤΙ:. Ψ. 4. 1τ}] τῆς ΑΟ 
ποῖα δΟΠιν οι ἢ. ποιὰ Ἀ. ̓ ποίᾳ ὈΥΨῚ,. Ὑ΄. δ. τοὺς γὰρ] γὰρ τοὺς Ρ, 

Ὑ Ὁ. ἀνθρωποφάγους ἰχθῦς) Οομ. αα ν. 313 Ὁ. 'πὸ δ᾽ 
ἵνὰ δ᾽ ἐσϑίῃς ΑΒ, τὸ δ᾽ ἵνα ἐσϑίεις ΡΥ], τὸ δεῖνα δ᾽ ἐσθίεις Ὀοτγοχῖὲ 
ϑομνν εἰσ, ὁ Ψ, 7. ταυτὸ χαχόνωτα; α. ποῖα; ἢ. Κωπαῖδας λέγω. 
α. ἀγρίως γε, ϑοιννοΡἢ, Ὸ καχόνωτα ΑΒΔ. χακὸν τὰ ΡΥ͂Τ 
ν. 8. Νδοὸ γὲ πρὸ γὰδ', ᾿Β0ρ4. παρὰ ἀοΙοπάσπι υἱάδέυγ, 
Ψ. 9. ἐγχέλεια δομνν εἶσι, ἐγχέλια ΡΥ͂Τ, εἰ Ἐπβεδεμηυ5 Ρ- 1240,, 22. 

γράψομαν λιποϑαξίου Ῥόγβοημδβ. ΓΕ δἰ Εἰ αδέδί μία. γμἀφοῤιὺ 
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10 κομιδῆ γὰῤ οὐκ ἦν οὐδαμοῦ. 
τούτων τῶν ἰαμβείων ἔνια ἔστιν εὑρεῖν χαὶ ἕν᾽ ̓Αχεστρίᾳ 

Ὁ χαὶ ἕν ̓4γροίκῳ ἢ) Βουταλίωνι. “Ἱππῶναξ δὲ, ὡς “«υσανίας 

ἐν τοῖς ΕΝ ἰαμβοποιῶν παρατίθεται; φησὶν 
ὋὉ μὲν, γὰρ αὐτῶν ἡσυχῆ τὲ χαὶ ῥύδην 
ϑύνναν τε χαὶ μυττωτὸν ἡμέρας πάσας 
δαινύμενοξ," ὥσπερ ᾿Μαμψακηνὸς εὐνοῦχος, 

χατέφραγε. δὴ τὸν χλῆρον᾽ ὥστε χρὴ ὀχάπτειν 
πέξραβ τὸ ὀρείας, σῦχα μέτρια τρώγων ̓ 

χαὶ χρίϑινονν χόλλικα,, δούλιον χόρτον. 
μνημονεύει δὲ τῶν ἡϑυργίδωΡ χαὶ “Στράττις ἐν Καλλιππίδῃ: 

οὐ 083 ΤΠΠΟΥΡΟΙ. “Ἱριστοτέλης ἐν πέμπτῳ ζώων μο- 
ρίων τοὺς ἱππούρους φησὶν φὰ τίκτειν , καὶ ταῦτα ἐξ ἐλα- 
χίστων μέγιδτὰ γίνεσθαι, ὡς καὶ τὰ τῆς σμυραίνης". τίχτειν 
δ᾽ ἔαροξ, ᾿Δωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων χορύφαιναν χα- 
λεῖσϑαί φησι τὸν “Ἱἵππουρὸν. Ἵκέσιος δ᾽ ἱππουρεῖς αὐτοὺς 
προσαγορεύει. ἐᾷ ηρε δ᾽ αὐτῶν τας Υνν ἐν Ἥθβας 
γάμῳ. 

Κὠξύρυγχοι ῥαφίδες᾽ ἕαπουροί. τὲ χαὺ ̓ χρυσόγρυες. 
Νουμήνιος δ᾽ ἐν ““λιευτικῷ τὴν φύσιν τοῦ ἰχϑύος διηγούς- 

ἃ μένος συνεχές. φησιν αὐτὸν ἐξάλλεσϑαι, διὸ χαὶ ἀρνευτὴν 
ὀνομάξεσϑαι. λέγει δὲ οὕτω περὺ αὐτοῦ 

᾿ Ἠὲ μέγαν συνόδοντα,᾽ ἢ ἀργευτὴν Ἱπποῦυρον. 
ΝΜ δέ φησινγ' 

ὙΠΟ δὲ Καρύστιός᾽ ἐστιν ἄριστος" 

λειποταξίου. Μ΄ 10: ἐνταῦϑα γὰρ ἦν οὐδαμοῦ Ἐπιϑἐαεμ 5, 
304 ". ἐν ᾿“γροίκῳ] Μιᾶ, Ρ». 313 Ὁ.. Ἱππῶναξ] ϑονιθορδέιν 

“ἹἹππώναξ. ΟὟ. «4. κατέφαε] Οδίονα ὁπ. Ὁ, χλῆρον ΑΙ Θοδην- 

Ῥίαϑ. ΤΌ τὶ σχληρὸν, Ῥοβέὲ. σκάπτειν Ἰαοιματη. ἐπάϊσανιε Οἰαἰβίοχαιιβ.. 
αἀ Ἡδρμδοβέ, ρ.. 252. καλλιππίδη.Ῥ. ΒουΒο δίας Καλλιπέδῃ. 

304 ο. ᾿“ριστοτέλης] Ἡ, Α, Ν. 9, 4. γν.:ὄ 194. πέμπτῳ 451}. 
οὐ Τ,,, εὦ Β, ἽΝ ἈΟΥ εἐ. σαβαυθοπιαπὶ, βω Ῥ, μορίων ἀἀά. 
ΑΒΟΡ, οπι. Ψ Εν... 0 σμυρὰίνης ΑΒΌ, μυραίνης. ῬΥΨΤ,. σμυρήναις φνῖ- 
πιαπὶ ἄγ νο]υϊέ Ῥ. “Ἰωῳρίων δ᾽) δ᾽ οπι. Β. πὠξύρυγχοι ἈΌ 
οέ ν. 919: ἃ. κόξύῤυγχοι. ῬΎΤΩ,. 

τ 904. ἃ. χαὸ οὔν, Οὐ Ὁ Ὁ ἀρ ἐνδωλε γαλεῖνο ὈΠῚ1550 ΝΠ ΘΗΪ". 
ΤΟΥ͂ΒῚ, οὕτω περὶ αὐτοῦ ὁπὶ, ἡνὴ Νυπιθηῖϊδ νοΥβι18. ΓΘΡΘΕϊΕ" 

» 9.25 δὴ ξ τ λον οἰ  οὔνωδ᾽ ΧΡ' φησὶν ὃπὶ: Β. 
43 " 
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ἄλλως τ᾽ εὔοψον σφόδρα χωρῖον ἐστὶ ̓ Κάρυστος.. 
᾿Βπαίνετος δ᾽ ἐν δὰ μρμίκομ τὰν μὴ ῥημώμα αὐτόν φησιν ὁνο- 
μάζεσϑαι. 

ε θ9, ΠΙ͂ΠΟΣ. μήποτε τούτους ἐαπίδιᾳ καλεῖ ΡΩΝ 
μος, ὅταν λέγῃ 

Κορακῖνοι δὲ μνϑολχεε 
πίονερ» χἰππίδια λεῖα, ψύχει ἁπαλοκουρίδες. ἢ 

Νουμήνιος δ᾽ ἐν “Δλιευτικῷ. 

Ἢ σχάρον, ἢ κῶϊϑον τροφίην καὶ ἀνάιδέα λίην, 
χάννους τ᾽ ἐγχέλυάς τε καὶ ἐννυχίην πίτυνον, 

4) μύας, ἢ ἵππους, ἠὲ γλαύχην κορύδυλιν. 
μνημονεύει αὐτοῦ καὶ ᾿Αντίμαχος ὃ Ἀνδογ να ἐν τῇ Θη-. 

᾿βαΐδι λέγων οὕτως ' 
ξ Ἢ  ὕκην, ἢ ἵππον, ἢ ὃν κἰχλην πμυληδμὸ 

70. ΙΟΥΑ14ῈΕΣ. περὶ. τούτων Δωρίων ἐν τῷ περὶ 
ἐχϑύων φησὺν. » ἰουλίδας ἕψειν μὲν ἐν ἅλμῃ» ὀπτᾶν δ᾽ 
ἐπὶ τηγάνου. “ ᾿Νουμήνιος δὲ , 

ΚΚεῖνο δὲ δὴ σχέπτοιο, τό χεν καὶ ἰουλίδα μάργον. 
πολλὸν ἀποτρωπῷτο καὶ ἐοβόλον σκολόπενδραν. 

Κάρυστος) χαρύστιος .: ΑἈὈψαρτυτικῷ Β. Υδρεδαίαν ὀψαρτυτιχοῖς. 
αὐτόν φησιν ὀνομάζεσθαι) φησὶν ὀνομάζεσθαι αὐτόν Β. ' 

904 6, Ἐρίοϊιατγπιοᾶ ὁπ, Ὁ. ὟΝ, 1. ἸΚορακῖνοι] κοριίκιψον 
ῬΥΨΊΙ,. κοράκινοι δομην ΕἸ ΡΉ. δὲ] ΜαΙέπι τὲς . . ποριοευδέεξ) 1.6- 

Βοθαίαν χορακοειδεῖς. 16 Ρ. 282 ἃ. Ψ. 2. χὶππίδια)] Τιορ οθαΐυχ' 
ἑππίδια. λιηπίδι. ΑΒ, ψύχει) φυκέδες σΘΠ8ογ [6 πη δη515 ἃ. 1810. ν0}.1}]. 
Ρ. 47, ἁπαλοκουρΐδες Τ,. παλοκουρίδες ΒΡΥ͂. ᾿ δ᾽ ἐν] δ᾽ οπηι- 

Β. Ναπιδαϊ γογϑαβ ρῥγίπιιβ γορϑέϊεαγ Ρ. 809 ο.,) βθουπάιπβ ᾿. 327 ἴ., 
ἐογέϊι5 Ρ. 300 ο. καὶ ἀναιδέα 309. Τιοροθαΐυς ἢ ἀναιδέα. 
λείην ῬΥ͂Ί,. δεῖην νεὶ δοίην 309. λίην Βονν οἰρῆν Ψ. 2. χώ»- 
φους Α οὲ 327. γαύνους ῬΥ.. τ᾽ ἐγχέλιας. ϑομννεῖρα. τιτα- 
τάνας ἐγχέλιας ΡΥ͂Ι, τ᾽ τιτᾶνας ἐγχέλιας Α. τὲ πελίας 322.  ἐἐγχέ- 

λυας Β. δου θοθαίαν ἐγχέλιας. . ἐννυχίην 1, δὲ 327. ἐννεχίην ῬΨῸ 

πίτυνο»] πίτινον γῈ} πύτυινον 327. ν. 3. ἢ μύας ἢ] ἥμυας" 
ΒΒ. 0 ἢ, ἵππους) ἢ θπι! Ρ., ᾿ ΝροΥδυλιν Ἀ. κορυδύλεν 5. κορύδηλιν 

ΡΥ, . αὐτοῦ ὕπι. Β... καὶ: 444. ΑΒ. οι, ΡΥΙ,. λάντίξ: 
μαχος Τομβῖι5. 46 πεχ οἱ ἰ)8ὲ. ὝΡΌΜᾺς Βνὶ 98. ἀμ1θ 1 ἐμή ἐς ἀ ΦῊ 
οὕτως οπι, Β. 

304, ὕκην] δοῦν νι ὐλλῖν ὕκκην. ὕκκυν᾽ Β. ὕχκν ῬῸ ΕΞ. ἐν τῷ περὺ 
ἐχϑύων. οπι. ΒΕ. σκέπτοιο,,. τὸ} σχέπτοιτο Ὁ, ει νπι Ἰοβόλαν) μεξο. 

Βαξιν ἐοβόρον. Ἰοβάρον ΒΟ, ' σκολόπενδρα ΒΟ. σκολόπενδρον ΡΥΙ.. 
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ἰούλους δ᾽ ὃ αὐτὸς. ὀνομάξει τὰ ἕντερα τῆς γῆς διὰ τούτων 
Καὶ δὲ σύ 7ε μνήσαιο δελείατος, ὅττε παρ᾽ ᾿ἄχρα 
δήεις αἰγιαλοῖο γεώωλοφα" τοὺ μὲν ἴουλοι 
χέχληνται, μέλανες, γαιηφάγον, ἔντερα γαίης. 

ἠὲ χαὶ ἕρπηλας δολιχήποδας, ὁππότε πέτραι 

ἀμμώδεις χλύζονται ἐπ᾿ ἄκρῃ κύματος ἀγῇ" 
ἔνϑεν ὀρύξασϑαι ϑέμεναί τ᾿ εἰς ἄγγος ἀολλεῖς. 

71. ΚΙΧΑ͂ΑΙ͂ χαὶ ΚΟΣΙΣΣΎΦΟΙ. διὰ τοῦ ἡ ̓ 4ττιχοὶ 

ν χίχλην λέγουσι. καὶ ὃ λόγος οὕτως ἔχει. τὰ γὰρ εἰς λα 
λήγοντα ϑηλυχὰ πρὸ τοῦ λ ἕτερον ἃ ἔχει, Σχύλλα, σχίλ- 
λα, κόλλα, βδέλλα, ἅμιλλα, ἅμαλλα" τὰ δὲ εἰς λὴ οὐκ 
ἔτι, ὁμίχλη, φύτλη, γενέϑλη, αἴγλη, τρώγλη. ὁμοίως οὖν 
χαὶ τρίγλη. Κρατῖνος 

Τροίγλη δ᾽ εἰ μὲν ἐδηδοκοίη τένϑου τινὸς ἀνδρός. 
Διοκλῆς δ᾽ ἐν πρώτῳ ᾿Ὑγιεινῶν ,,Οἱ δὲ πετραῖοι (φησὶ) 
καλούμενοι μαλαχόσαρχοι, κόσσυφοι, κίχλαι, πέρχαι) κω- 

βιοὶ, φυχίδες, ἀλφηστικός. ““ Νουμήνιος δ᾽ ἐν 4 λιευτιχῷ 

Τλαύχους, ̓ ἢ ὀρφῶν ἔναλον γένος, ἠὲ μελάγχρων 
κόσσυφον, ν ἢ χίχλας ἁλιειδέας. 

᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ 
ΒΡ ΡΟΝ τὲ χαὶ κίχλαε, λαγοὶ, δράκχοντές τ᾽ ἀλ- 

κιμοι. 

ὅ αὐτὸς ϑοιννοῖρη. Αθογαξ ὁ. αὐτὸς] αὐτῶς Ῥ. 
90 ΔΨ, 1. ἄκρα δέμν εἰρη. [υἱρτὶ ἄχρας. Υ. 2. αἰγικλοῖο] 

αἰχαλοῖο Β. γεωλόφους Ὁ. τοὶ μὲν] σοί μὲν Β. σοὺ μὲν Ὁ, 

Υ. 3. Ευδέδεμίας ν. 1218, 7. γ.. 4. ἕρπηλας] ἕρπηνας Ὁ οἐ ἐρῖ- 
ἴοπια ἨΘβοἢ 6111. ἑρπύλλας ζαϊ596 4ὰϊ σοΥΡΙσογοπέ πιθιμοταῖ Βέε ρα πια 
ἴπ ὙΠ οβαυγο Ρ. 8489. ἕρπιλλαν ἀἰϊχίε Νυπιεπίαϑ ρΡ. 300 ς, ν.9. 
ἀμμώδεις Τ,. ἀμμώδης ΡΥ. ᾿ ἀγὴ ΑΒΟ. ἅγνη ΡΥ. ἄγνῃ Τ'. 

᾿ς 900 ΒΡ. ὃ λόγος] Οὐπῇ, ν. 324 ο. εἰ Ευδίαιμίαπι Ρ. 1984, 21. 
εἴ δΙγαπιτηδέϊοαπι Η Υπιᾶππὶ Ρ. 322. οὕτως ἔχει] οὕτως λέγει Β.. 

λήγοντα οπι. Β͵, ποπ Ἐπιϑέδεῃ 8. ᾿Σχύλλα)] ούλλα Β. 

Τρίγλη] Τρίγλην ϑομινεἰρ. ᾿ ξδηδοκοίη Ῥογβοπυ5. Γ᾿ ρ θαξαγ ἐδ᾽η;-- 
δόκοι ἢ. χωβιοὶ ΡΙ.. χωβίοι Ὑ. ἀλφηστικός ΡΙ.,. ἀλφισειχός Υ, 

: δ᾽ ἐν “Αλιευτίκῷ οπι. Β. 
800 ς. Γλαύκους --- κόσσυφον»] Βορεὔε Ρ. 31 ΡΝ. δὲ κόσσυφον ---᾿ 

ἁλιειδέας Ρ. 321 Ὁ. . ζλαύχκους 318. γλαύκον ΡΥΨΙ,, ὀρφῶν 

319. ὀρφῶ ΡΨΙ, δρφὼ Ὁ. μελάγχρων] μελάγχρουν 81. δ᾽ ἐν 
Ἥβας γάμῳ ὁπ. ΒΒ. 0 βαμβραδόνες ἴ, οἐ 2817 Ὁ. βαμβαδόνες ΒΡῪ. 

"καὶ κίχλαι) Το δΡαέυ κίχλαι τὲ καὶ: νἱᾶ, ἀᾷ 287. 
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«Ἀριστοτέλης δ᾽ ἐν. τῷ. περὶ ζωικῶν. ἡ εἰν» Καὶ. τὰ ᾿μὲν. μελα- 

γοστιχτα, ὥσπερ χόσσυφος, τὰ δὲ. ποικιλόστιχτα, ὥσπερ, 

κίχλη.“ Παγκχράτης δ᾽ ὁ ᾿Αρχὰς ἐν ἔργοις θαλαττίοις τὴν 
χίχλην πολλοῖς ὀνόμασί, φησι χαλεῖσϑαι 

Οἷς ἤδη κίχλην οἰνώδεα, τὴν καλαμῆες. 
“ ᾿ . Ὕ " 3 ᾽ 

ἃ σαῦρον κικληόκουσι χαὶ αἰολίην, ὁρίρισχον,. 
πιότατον κεφαλῇ. δον 

Νίκανδρος δ᾽ ἐν τετάρτῳ “Ἑτεροιρυμένων: φησὶν ΜΔ, 
Ἢ  σκάρον ἢ χίχλην πολυώνυμον... 

72. ΚΑΠΡΟΣ καὶ. ΚΡΕΜΎΥΣ. "λριστοτέλης ἐν τῷ 
περὺ ἕώων φησὶ,» Τὰ δὲ ἀνόδοντα. χαὶ λεῖα, ὡς ῥαφίς. χαὺ 

τὰ μὲν λιϑοχέφαλα , ὡς κρέμυς, τὰ δὲ. σχληρότατα, τρα- 
χύδι ἕρμα; ὡς κάπρος. χαὶ τὰ μὲν δίραβδα, ὥσπερ σεσερῖ-- 
γος, τὰ δὲ πολύραβδα. καὶ ἐρυϑρόγραμμα, ὡς σάλπη.“ 

ε τοῦ δὲ χάπρου μνημογεύεν χαὶ “ωρίων χιωὶ ᾿Επαίνετος. 
᾿ ᾿ἀρχέστρατος δέ φησιν 

«Αὐτὰρ ἐς Δμβρακίαν. ἐλϑὼν εὐδαίμονα, χώραν, 
τὸν κάπρον ἂν ἐσίδῃς, ὠνοῦ. χαὶ μὴ κατάλειπε, 

κἂν ἰσόχρυσος ἕῃ, μή, σοι νέμεσις καταπγεύσῃ 
δεινὴ ἀπ᾿ ἀϑανάτων. τὸ γάρ ἐστιν νέκταρος, ἄνϑος., 
τούτου δ᾽ οὐ ϑέμις ἐστὶ φαγεῖν. ϑυνητοῖσιν ἅπασιν, 

ἕ οὐδ᾽ ἐσιδεῖν ὄσσοισιν, ὅσοι μὴ πλεχτὸν ὕφασμα 
σχοίνου ἑλειοτρόφου κοῖλον χείρεσσιν ἔχοντες 

σι 

ἐπυνρςν ἕλης δ᾽] δ᾽ οπι. Ῥ᾿ ; ἐν τῷ περὶ] ἐν περὶ Β.᾿ ὶ κόσσυ- 

φος --- ὥσπερ 44, 1., ον. ΡΥ͂. ἔργοις 1... ὀργοῖς ΡΥ͂. ὄργοις Β. 
905 ἃ. σαῦρον] δου δία." σαυβὸνν, ὀρφίσκον -- κεφαλῇ 

01]. ς. ὀρφίοκον πιότατον ἴω, ὀρφισκοπιώτατον Υ. ὃ ὀρφισκοπιότα- 

τον Ρ᾽ Ἰγίκανδρος} ἘῚ. 7 ες 2806, αὐ: ἑταιροιουμένων ΡΥΠ. 

Θοιτοχίε δοθνν οἰρη. . ς φησὶ ,,ἸΤὰ δὲ δ θνν οΙΘὮ., φησὶ τάδε ΡΨΠΟ, 
ῥαφίς) Οοπῇ, Ρ. 819 ἃ. λιϑοχέφαλα] λειοκέφαλα ο, εἔ ΘΡἰἕοπιθ 

ἩΟΘβομοι.. πολύραβδα ΒΡΥ͂. πολύῤῥαβδαε ΙΝ Μ 

900. 66.0Ὁ΄.2, .-- 4, Ἐπδιδεμίαβ Ρ. 1872, 17.. Υ. 2. τὸν ὁηι- 
Ἡυυβίαι 5: αὰ0 ἀοϊοίο καπρὸν ἐὰν ̓ “Βουιθοπάσπι,.. ἂν ΒΡ οἐ Βε- 
Βίϑ 5. ΤΠ σαί γ᾽ ἄν. χατάλειπε]. κατέλειπε, Β,, καταλίπῃς 
Δὐυδίαιςμῖαβ. Υ: ὦ, ἔΠ ἔνι Ἐπιβέρεμιιι5. ΟῸΘΟ0ῸΛἷῪὮωὍΑ,, 4, δεινὴ] δεινὰ Β. 

Υ. ὅ. τούτου δ᾽ οὐ ἴ,. τούτου δὲ. ΑΒ. τοῦτ᾽. φέδὲ Ο. τούτου 
δὴ ΡΥ, ι  ὐηδ ὦ 

305 (ἃ Ν. 6. ὅσσοισι νόσοις. Ρ δ ἈΡ}7. ἐρᾶν ΛΩΝ ὙἹ. ̓ἥλιο- 
τρόφου Β.. ἐλιοτρόφου Ῥ. κοῖλον (αϑδυθομυε, ψοίλου ΡΥ, 



εἰώϑασι δογεῖν ψήφους αἴϑωνι λογισμῷ. 
ἄρϑρων μηλείων ἐπὶ γὴν δωρήματα βάλλων: 

73. ΚΙΘΑ͂ΡΟΣ. ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ περὺ ξώων ἢ 
περὶ ἰχϑύων » Ὁ χίϑαρος (φησὶ) χαρχαρόδους., μονήρης, 
φυχοφάχος, τὴν γλῶτταν ἀπολελυμένος, χαρδίαν λευκὴν 

ἔχων χαὶ πλατεῖαν. “ Φερεχράτης Δουλοδιδασκάλῳ. 
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306 Κίϑαρος γεγενῆσϑαι καγοράζειν κίϑαρος ὧν. 
[ὡς] ἀγαϑόν γ᾽ ὁ χίϑαρος" χαὶ. πρὸς ̓ Απόλλωνος 

πάνυ 
ἐχεῖνο ϑράττει εὖ, ὅτι λέγουσιν, ὦ ἡ ᾽γαϑὴ, 
ἕγεστιν ἐν κιϑάρῳ τι καχόν. 

| ᾿Επίχαρμος Ἥβας γάμῳ 
Ἢς δ᾽ ὑαινίδες τε βούγλωσσοί τ τε χαὶ κἰϑέρος ἐνῆς. 

ὅτε δὲ διὰ τὸ ὕνομα ἱερὸς εἶναι νενόμισται τοῦ "“πόλλω- 
γος εἴρηκεν ᾿Απολλόδωρος. Καλλίας δὲ ἢ Διοκλῆς Κὐχλωψὲ 

Κίϑαρος ὑπτὸς χαὶ βατὶς ϑύνγου τε κεράλαιον τοδι. 

ὁ δ᾽ ᾿Ἵςχἔστρατος, ἐν τῇ ᾿Υδυπαϑ εἰ 
» Κι ῤρὲν δὲ χελεύω, 

ὧν μὲν λευκὸς ἔῃ, κα κ στερεός τε πεφρρύχῃ ̓  

ἕψειν, εἰς ἅλμην χαϑαρὰν βαιὰ φύλλα καϑέντα᾽ 
ἂν δ᾽ ἡ πυρρὸς ἰδεῖν καὶ μὴ λίαν μέγας, ὀπτᾶν 
ὈρϑῊ κεντήσαντα δέμας νεοϑῆγε μαχαίρᾳ. 
καὶ πολλῷ τυρῷ καὶ ἐλαίῳ τοῦτον ἄλειφε" 

Υ. 9. βάλλων} βάλλειν Ο οἐ ορϊίοπις ἨΗΟΘΒΟΠΘΙΙΙ. ἡ περὶ] περὶ 

9). Β. ἀπολελυμένος)] ἀπολελυμένοι Β.. : 
900 ἃ. φερεχράτης" ὡς ἀγαθόν γε ὃ κίϑαρος. καὶ πρὸς ἀπόλλωνος 

πάνυ ἐκεῖνο ϑράττει μ᾽ ὅτι λέγουσιν, ἔνεστιν ἐν κιϑάρῳ τὶ χαπόν Ο. 
Ψ, 2. ὡς ἀεο]εὲ ϑοῖννν οἸ 8}. 7) γε ΡΨ". ν. 3. ὦ ᾿γαϑὴ Ρ. 
ὠγαϑὴ Ἀ. ὦ ἀγαθὴ ΥἹ,. ὦ ᾿γαϑὲ Β. ἥβας ΑΡΥ. ἐν Ἥβας 1,. Οοιΐ. 
»Ῥ. 288 ν. 326 ς. 330 ἃ, Ο βᾶθο ἐδπέμχπι ἀρροβυῖϊέ ὑαινέδες. βούγλωσ- 

δοί τε καὶ χίϑαρι. Ἧς Κοριΐυβ δὰ ατορογ. σοτ. ν. 201. ἢ ΡΨῚΣ. 
ἣν 3206. 5 ᾧὑαινίδες, πε] τε; ἷπ ΠΡ Ὶ8 ΟΠΆ ββι., δοσοββϑιέ οχ 320. 
9390. ἑνῆς Τ,. ἐνήῆς ΡΥ. - Καλλίας] ϑυρτᾶ " 280 ἃ. (186 

γΕΡΒαπι ὁπ. Ὁ, :Κύκλωψι (Οαδβαυθοπαδ. κύκλωψ ἢ Δ. κίκλωψ ἢ Β. 
χαὶ χκύκλοψ ἢ ΡΥ͂ῚΙ,, βατὶς ῬΥ͂. βάτις 1. οὐ δομννοῖ 5. οἀϊξῖο. 

τε 286. ᾿εβευθαίαν. τὸ. Ε5ϑ6ὃΩ᾽ωἮἮτοδί] τόδε Β. ΣΉΚΩ, 
806». Ψ. 2. ἂν Β, ἐὰν ῬΥ͂Τ,, πιάϊοαν! Ιδοιηδηι. Ψ. 3. βαιὰ 

φύλλα 1. καὶ ἀφύλλα Ψ. καὶ ἀφύλλαχα ϑέντα Ῥ. Υ. 5. νεοϑῆγε 

1,. γεοϑηγεῖ ΛΒΡ. νεοϑιγεῖ Ν, ἵπ Ο Ἀγόμηιτας οομροπάϊαπι νευϑηὴγυ 

ἰπἀϊσανο νἱἀθέυγ. 
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χαΐρει γὰρ δαπανῶντας ὁρῶν, ἔστιν δ᾽ ἀκόλαστος. 
74. ΚΟΡ4 ΥΧ40.Σ. τοῦτον ᾿Αριστοτέλης φησὶν ἀμφί- 

ο βιον εἶναι 'καὶ: τελευτᾶν ὑπὸ τοῦ ἡλίου αὐανϑέντα. Νου- 

μήνιος δὲ ἐν ᾿ Δλιευτικῷ χούρυλον αὐτὸν καλεῖ 
Τοῖσί χὲν ἄρμενα πάντα; παροπλίσσαιο δὲ μῦρα, 
χούρυλον 1) πειρῆνα ἢ εἰναλέην ἕρπιλλαν. 

μέμνηται δὲ καὶ «ορδυλέδος ἐν τούτοις 
Ἢ μύας, ἢ ἵππους, ἠὲ γλαύκην κορύδυλιν. 
5. ΚΑΜΜΟΡΟΙ. ᾿Επίχαρμος ἐν ἭΗβας γάμῳ 
Ἔτι δὲ ποττούτοισι βῶχες, σμαρίδες, ἀφύαι; κάμ- 

, μόρθι, 

καὶ Σώφρων δ᾽ ἐν γυναικε ίοις μίμοις αὐτῶν μέμνηται. 
ἃ ἔστι δὲ χαρίδων γένος, χαὶ ὑπὸ. Ῥωμαίων οὕτως χα- 
λοῦνται. 
76. ΚΑΡΧΑΡΙΑ͂Ι. Νουμήνιος ὃ ̓Ἡραχλεώτης ἐν τῷ 

“Αλιευτιχῷ φησιν 
"Ἄλλοτε χαρχαρίην » δτὲ δὲ ῥόϑιον. ψαμαϑῖδα.. 

“Σώφρων Θυννοϑήρᾳ μ δὲ γαστὴρ ὑμέων καρχαρίας, ὅχα 

τινὸς δησϑε. “ Νίκανδρος ὃ Κολοφώνιος ἐν Τλώσσαις τὸν 

καρχαρίαν χαλεῖσϑαί φησι καὶ λάμιαν. καὶ σκύλλαν. 

806. ο. αὐανθέντα ΑΟΏ. ἀναϑέντω ΡΥ͂Τ,. δὲ ἐν οπι. Β. 
Νυμθοϊ! γούβαπι 0πὶ. Ο, ἄρμενα] ἄῤῥενα Β. παροπλίσσαιοἼ- 
παροπλήσαιο ΒΡ᾿ πειρῆνα] πυρῆνα ΒΚ.  Σἕρπιλλαν] ἕρπιλαν ΒΡ. 
Οουΐ, δὰ 90 ἃ, ἐν τούτοις ὁ). Β.. Ἢ μύας) Ατεα]τ ν, 304 6. 

οἰ χορύδυλιν Α. κορδύλιν Β. χορύδηλιν Τι. κορύδηλον ΡΥ. κάμ- 
εἔσρον ΑΒΟΡ εὐ Βαυπίδί μια Ρ. 1989, 25. κάψῴιαρον Ὑ}.- ἐν Πβας 

γάμῳ οτὰη. Β, ἘΡΙΟΒ ΓΙ γοῦρθὰ ὁπ. Ο,. ἴῃ 4110. Βογίρέιπι, χάμμορου: 
καρίδων γένος ὑπὸ ῥωμαίων οὕτω καλούμενον. κεῖται δὲ παρ᾽ ἐπιχάρμῳ 
καὶ σώφρονι ἣ λέξις: 'δὲ ποττούτοισι ἀδἀϊ Ἔχ΄ Ῥ. 286 ἢ. 1,ορεθαΐυγ 
ἃ ἐπὶ τούτοις. κάμμορον ΑΒΡ, κάμμαρον Ψ1, οὲ 280. “Σώ-" 
φρὼν) Μιᾶ, 11 ν. 1068 ἃ. δ᾽ ἐν] δ᾽ οι, Β. 

906 ἃ, ᾿αὐτῶν μέμνηται οτι. Β. καρίδων] καρύδων Ῥ. 
ὃ Ἡράκλεώτης τ΄ φηδιν΄ ὉΠ. Β. ΝαπηθμΙ Ὑθγδαπι 0Πὶ. ς. ἄλλοτε 
Β ἐξ ν. 327 ἃ. ἀλλ᾽ ὅτε ΡΎΤ). ὁτὲ 327. ὅτε ΡΥΤ,. Βορἢτο- 
τΪ5. ἐδβειπηοπίαπι οπι. Ὁ. ᾿Θυννοϑήρᾳ Ἃ ἸΒη οἴὰ5 ἴπ ἐπέαῖι 
δ Μη απ Ρ. 527. δα. 1108. ΘΙ ΘΟΕ γΙ. ϑυννοθήραια Ρο 
ὅχα τινὸς δομννοΙσἢ, ὃ χάττινος Α. ὃ καττινος Β. ὃ χάτινος Ν],. ὅχα- 

τινος Ῥ, δηόθϑε (δησϑὲ Βὴ] Ηος 65ὲ δέησϑε: ἄδ᾽ αι οοπέγαρεϊοη δ 
ΑἸΧῚ δα ἉΓΙΒέορ μα πῖ5 απ, ν. 204. ᾿ἐν᾿ γλώσσαις Β᾽ οἱ Ἐπία- 

τϊὰ5 ν..1714; 80. ἐν ταῖς γλώσσαις ΡΥῚ..᾿ ν λόμικγ! βοηθοθαίαν 

λαμίαν. ΟοΥοχὶ οχ Επδβέδεῃϊο, 
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71. ΚΕΣΤΡΕῪΣ. Ἱχέσιός φησι ,, Τῶν δὲ κἀλουμέ- 

ὁ γὼν λευχίσχων πλέονά ἐστιν. εἴδη. λέγονται γὰρ, οἱ μὲν 
χέφαλοι, οἱ δὲ κεστρεῖς, ἄλλοι δὲ χελλῶνες, οἱ δὲ μυξῖνοι. 

ἄριστοι δ᾽ εἰσὶν οὗ. κέφαλοι. χαὶ πρὸς τὴν γεῦσιν καὶ. πρὸς 

τὴν εὐχυλίαν. δεύτεροι δ᾽ εἰσὶ τούτων οἱ λεγόμενοι ἈΕσΈρΒ 
ἥσσονες δ᾽ οἱ μυξῖνοι" χαταδεέστεροι. δὲ πάντων οἱ χελ- 
λῶνες, οὗ λεγόμενοι" βάκχοι. τς ἀσινὰ δ᾽ εἰσὶ σφόδρα καὶ 
οὐ πολύίτροφοι καὶ εὐέκαριτοι. “ Δωρίων' ὃ ἡ ἐν τῷ Ἱπερὶ 
ἰχϑύων. τῶν κεστρέων τὸν μὲν ϑαλάττιον ἐχτίϑεται; τὸν 
δὲ ποτάμιον οὐ δοχιμάζει, εἴδη δὲ τοῦ ϑαλαττίου χέρα- 

ἔ λον καὶ νῆστιν. τὸν δὲ κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ κεστρέως 
ἐχῖνον σφόνδυλον ὀνομάζει. διαφέρειν τέ φησι χεράλου χε- 
φαλῖνον, ον καὺ βλεψίαν χαλεῖσϑαι. "Ἡριστοτέλης δ᾽ ἐν 
πέμπτῳ μορίων ,, [ἄρχονται δὲ (φησὶ) χύειν τῶν κεστρέων 
οἱ μὲν χελλῶνες Ποσειδεῶνος μηνὸς καὶ" (ὃ σαργὸς καὶ 

ὃ μύξος καλούμενος χαὶ ὃ κέφαλος. κύουσι δὲ τριά- 
χοντὰ ἡμερῶν. ' ἔνιοι δὲ τῶν. χεστρέων" οὐ" γίνονται ἐχ 
συνδυασμοῦ, ἀλλὰ φύονται ἐκ τῆς ἴλύος καὶ τῆς ἄμμου. “ 

80γ ἐν δ᾽ ἄλλοις φησὶν Ὁ "Ἀριστοτέλης ἡ 9 χέστρε εὺς χαρχαρό- 

δους ὧν οὐχ ἀλληλοφαγεῖ, ἅτε δὴ οὐδ᾽ ὅλως σαρκοφαγῶν. 
᾿ 

φήσυ ὁπ}. Β. 

“800 6. πλέονα] πλείονα Ἐϊαδέαί 5 ν, θῦ0, 8. , χελλῶνες δ 
εὐ ἴπΐτα ΛΟ δὲ Επβέδεμιι5. χελῶνες ΡΤ... - μυϑξῖνοι Πἰο δὲ Ἰηΐγα 

ΔΑΟ εὐ Ευκίδίμ!α5β. μύξινον 1, μυξίνον ῬΥΪΟΤΘ 1000, μυξῖνον αἸέογο Ρ. 
᾿ οὗ λεγόμενον κεστρεῖς] λεγόμενοι οι. Β. οὗ λεγόμενον βάνχοι 

οἱ καὶ βάσχοι Ἐπαϑέδ } 115. οὗ δὲ λεγόμενοι βάκχοι εἰ χυλοί εἰσι --- Ἀθη- 

δ τοὶ ἄς ρμἰβοῖθιβ πιϑιίηϊθ Ρ. 207. οὲ Βομποιάειιβ ἃ Ατὶϑέοί. Η,, 

Δ. νο]. Π|. ρ. δ79. εὐέχκριτοι] εὔχριτοι ΒΡ, δ᾽ ἐν τῷ περὸ 
ἰχϑύων οπι. Β. τῶν μὲν χεοτρέων Β. ; ΙΝ 

9060 , τέ φησι] δὲ φησὶ Β. ᾿Αριστοτέλης] ΗΙ. Α. Υ. 9; 6. ν. 
195. μορίων ΑΒΟΡ. περὸ ζώων μορίων Ὑἷ,. δὲ] μὲν ΒΡ. 

χεοτρέων) κεοτραίων ΑΥἰΒέοί 15. ΠῚΌΤῚ ΠῚ ΘΙ ΙΟΤ 5. χελλῶνες 
ΑΒΟ. χελῶνες ΡΥ. σαργὸς] σάργος ΡΥ͂Τ,. μύξος} μὺξ Β. μύξων 

᾿Αγιβέοέβ] 68. ἡμερῶν ΑΒΟΡΥΨ. ἡμέρας Βα51:. εὐ Π΄οχ Αὐ]βίο- 
1616. ἀλλὰ φύονται ἐκ] ἀλλ᾽ ἐκ Β. ἄμμου] ἅμμου Ρ εὐ ἅμμῳ 
Ῥ. 807 ἃ. ᾿ ΑΛΎΙΙΝ ͵ 

80Υ ἃ, ὃ ἀριότοτέλης Ἀ. Ανεταί δ. ᾿Αριστοτέλης] Η. Δ. ὙἼΙ. 
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ἔστι δὲ ὃ μέν -τὶς κέφαλος, ὁ δὲ χελλὼν; ὁ δὲ φεραῖος. 
καὶ ὃ μὲν χελλὼν. πρὸς. τῇ γῇ νέμεται», ὁ δὲ φεραῖος οὔ. 

καὶ τροφῇ χρῆται ὃ᾽ μὲν φεραῖος. τῇ ἀφ᾽ αὑτοῦ γενομένῃ 
μύξῃ ν ὁ δὲ χελλὼν ἄμμῳ καὶ ἰλύϊ. ᾿λέγεται. δὲ χαὶ ὅτι τὸν 
γόνον. τῶν κεστρέων. οὐδὲν τῶν ϑηρίων κατεσϑίει, ἐπεὶ οἵ 
κεσσρεῖς οὐδένα τῶν ἰχϑύων. “ Εὐϑύδημος δ᾽ ὁ ̓ 4ϑηναῖος. 

» ἐν τῷ. περὶ ταρίχων .,. Εἴδη ̓ κεστρέων εἰναι χέφαλον χαὶ 

σφηγνέα «καὶ δακτυλέα. χαὶ κεράλους., μὲν λέγεσϑαι διὰ τὸ 
βαρυτέραν τὴν κεφαλὴν ἔχειν, σφηνέας δὲ ὅτι λαγαροὶ καὶ 

τετράγωνοι. τὰ δὲ τῶν δαχτυλέων τὸ πλάτος ἔχεν ἔλασσον 

τῶν δυοῖν δακτύλων. “ ϑαυμαστοὶ δ᾽ εἰσὶ τῶν κεστρέων οὗ. 
στερὺ Ἄβδηρα ἁλισκόμενοι, ὡς καὺ Αρχέστρατος εἴρηκε, δεύ- 
τ δὲ οἱ ἐκ -ΩΣἰνώπης. 

78. Καλοῦνταν δὲ οἱ κεστρεῖς ὑπό τινων πλῶτες, ὡς 

φησι “Πολέμων ἐν. τῷ περὶ τῶν ἐν. «Σικελίᾳ ποταμῶν. καὶ 
᾿Επίχαρμος δ᾽ ἕν ρήύσρκω οὕτως αὑτοὺς ὀνομάζει 

6 Αἰολίαι πλῶτές τε κυνόγλωσσοί τ΄, ἐνὴν δὲ σχια- 
᾿ ϑίδες. : 

“Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ ζώων ἡϑῶν καὶ βίων φησὶν ὕτι 
ζῶσιν οἱ κεστρεῖς, κῶν ἀφαιρεϑῶσι τὰς. «πέρκους. ἀπεσϑίε- 
ται δ᾽ ὃ μὲν κεστρεὺς ὑπὸ λάβρακος, ὁ δὲ γόγγρος ὑπὸ 
μυραίνης. “ς ἢ δὲ λεγομένη παροιμία ὸ κεστρεὺς νηστεύει, 

ἐπὶ τῶν δικαιοπραγούντων. ἀχούεται, ἐπειδὴ οὐ σαρχοφα- 
γεῖ ὃ κεστρεύς. “ναξίλας ἐν Μονοτρύπῳ Μάτωνα τὸν σο- 

᾿ φιστὴν ἐπὶ γαστριμαργίᾳ διαβάλλων φησὶ 

4, 2. Ρ. 381. χελλὼν ΒΟ Πῖς δὲ ᾿πῖγᾶ. χελὼν ΡΨΤ,. φε- 

ραῖος] φαραῖος οοἄοχ Ημγα] ἀϊπυ5. πο δὲ ἰηἴτγα, φαραῖος ῬΓΙπ0 Ἰ000, 
φεραῖος αἸίοτο Ῥ, περαίας βῖνθ παρέας οοἄϊοο5 ΑΓ βιοίο οἱ, ἀφ᾽ 

αὑτοῦ “γενομένῃ ΑΒΟ, ἀπ᾽’ αὐτοῦ γινομένῃ ΡΎΤ,. μΐξῃ ΑΒΟ. μύξεο 

ΡΨ. μύξᾳ 1. Σ 
907 Ὁ. ἐν τῷ περὶ) ἐν περὶ Β. χέφαλον καὶ ὁχ ϑομν οἰ σἢ. 

οοπίοοίαγα: δα 16]. σφηνέας ἈΟ οὐ Οαδαιθοπίϑηϊ. σφῆνες ΒΡ. 

σφῆνας ΨΙ,. Ἐπδέσίμιιβ Ρ. 1177, 04, εἴδη δὲ κεστρέων, οἱ καὶ πλῶτες 

χκαλοῦνταν, σφηνεὺς καὶ δαχτυλεὺς καὶ νῆστις. δαχτυλέων ΒΟ εἴ ! 

δρῖτ. ἩΘΘ ΒΟ]. διδακτυλαίων ΑΡΥ͂, διδακτυλέων 1,. δυοῖν» δῦ θ6- 

ῬΜαΐαν δυεῖν. πλῶτές τε] τε θά, Ὁ οἐ ῥ. 288 ». 308 6. 322 [( ὁπ. 

ΡΥΙ,.. κυνόγλωσσοι --- οκιαϑίδες ὁπι. Ὁ. , 

807 ο. ᾿Αριοτοτέλης] Η. Δ. ΙΧ. 3, 2. νυ. 413. δὲ ἐν τῷ περὶ] 

ἐν περὶ Β. λάβρακος] λαύρακος Β, παροιμίᾳ} ᾿υβελεμίιια Ρ- 

1178.1. Ἀπαχίϊαθ νογβὺδ τορθίε ΨΠ|.}. 942 ἃ. 
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Τοῦ κεστρέως κατεδήδοχεν τὸ χρῳνίρμ-. οὐ «ον 
ἀναρπάσας͵ ἹΜάτων: ἐγὼ δ᾽ φπολῥμαν ὶ 

ὁ δὲ χαλὸς ᾿ἀρχέστρατός φησι ς 
οἈεστρέα δ᾽ «Αἰγίνης ἐξ ἀμφιρύτης ἐτιοθολβρς 

τς ἀνδράσι τ᾽ ἀστείοισιν ὁμιλήσεις. ἱ 

Διοχλῆς ᾿Θαλάττῃ »» ««λλεται δ᾽ ὑφ᾽ ἡδονῆς χεστρεύς. “ 
19. Ὅτι δὲ εἶδος χεστρέων οἱ νήστεις τ Αρχύππας Ἤρα- 

χλεῖ “γαμοῦντί φησι. ,νἸΝήστεις μαρία χε πρρλμιαί ᾿4»- 
τιφάνης “Ἱάμπωνι ᾿ 

Κεστρεῖς ἔχων ἄλλους ἀκβατίνας ἀκῖς ἐρὰν 
ψήστεις. 

"Ἄλεξις Φρυγὺ , ᾿ 

᾿Ἐγὼ δὲ κεστρεὺς γῆστις ἌΑμΡι ἀποτρέχω. 

πεν άνον ̓ Αποχοτταβίζουσιν 
' ᾿Εγὼ δ᾽ ἰὼν πειράσομαι. ᾿ 

μὰς εἷς τὴν ἀγορὰν ἔργον λαβεῖν. Β ),. ἧττόν γ᾽ ἂν οὺν 
γῆστις χαϑάπερ πρτρος ἀχολουϑήσεις ἐμοί. ς 

Εὔφρων «Δἰσχρᾷ 
Μίδας δὲ κεστρεύς ἐστι" γήστις᾽ περιπατεῖ. 

Φιλήμων «Συναποϑνήσκουσιν 

᾿γόρασα νῆστιν χεστρέ᾽ ὀπτὸν οὐ" -μέγαν. 
᾿Αριστοφάνης 1 ἡρυτάδῃ ᾿ 

᾿4ρ᾽ ἔνδον ἀνδρῶν κεστρέων ἀποιχία; 
ὡς μὲν γάρ εἰσι νήστιδες γιγνώσχετε. 

᾿Αναξανδρίδης ᾿Οδυσσεῖ εν 

Τὰ πόλλ᾽ ἄδειπνος περιπατεῖ, χεστρῖνός. ἔστι χῆργὶ. 

Εὔβουλος Νιαυσιχάᾳ 

'κρανίον] κρανεῖον ΒΡ, 

τς 307 ἀ, Αγοδίρρὶ ἐοϑεϊπιοιίτπι οπι. Ὁ. τυγχάνεις νῆστεις] τυγ- 
χάνεις νῆστις Ὁ, ᾿Απιιρβίδθ, Εὐρῃγομα εξ ΡΠ ΘΠπΙΟΠ18. ΙΟ0605 
ὉΠ. ς. 2 Ὗ ἊΨ 

307 6. Ψ. 1. ἐὼν ΑΒΡΘΒοδίι5. ΠΠ πο, Ἑπαον ἅ. ν. 108. ΤΠ ρεΡα- 
ἰὰγ ἐδὼν. «Αἰσχρᾷ , ΜΠίδας Οαβαιθοπαβ. αἰσχραμίδας ΡῬΨΤ,, «Αἱοχρὰν 

ὅπ ἘυΡΠΓΟΙ 5. ΓᾺΡ }15. σπαπίθνας δα 488, Φιλήμων] Ρ. 387. 
νῆστιν] νήστιν Β. κεστρέ᾽ ] χεστρέονα ΔΑΒ, Αὐβιορ μδηϊ5 γν 2. 

ὲ 
εἰσιν 1,, ἐστι ΒΨ ἐστε Ῥ. Ἐοτγέα586. σϑεγῖιπὶ δέ ἐστέ. γήστιδες Ο, 

φηστίδες ΒΡΥῚ,. γιγνώσκετε ἈΌ, γινώσκετε ΒΒ», γιγνώσκεται ῬΝΤ,. 
᾿Αναξανδρίδης] Μιὰ, ΥἹ, ν. 242 {, ᾿ ; 
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“Ὃς νῦν τετάρτην ἡμέραν βαπτίζεται." δᾺ 
γῆστιν πονηροῦ κεστρέως τρίβων βίον. 

80. Τούτων ποτὲ λεχϑέντων ἡ ἐπὶ τῷ χαλῷ τούτῳ ὄψῳ 
τῶν χυνικῶν τις ἑσπέριος, ἐλθὼν ἔφη, ἴΑνδρες φίλοι, μὴ 

καὶ ἡμεῖς: νηστείαν ἄγομεν, Θεσμοφδρίων. τὴν μέσην, ὅτι 
δίκην κεστρέων νηστεύομεν. ὡς γθγ. ὁ 4ἰφιλός, φησιν ἐν 
«Τηβμνίαις ; 

Οὗτοι διδειπνήκασιν" ὃ. δὲ Υ̓Μ ἐγὼ 
908 χεστρεὺς ἂν εἴην, ἕνεχα νηστείας ἄλδανς: 

ὑπολαβὼν δὲ ιυρτίλ ος 
Καὶ στῆτ᾽ ἐφεξῆς, 

'ἔφη, κατὰ τὸν Θεοπόμπου ᾿Ἡδυχάρην; ἶ 
κεστρέων ῥῆστις χορὸς; 

λαχάνοισιν ὥσπερ χῆνες ἐξενεσμένοι. : 
οὐ πρότερον γάρ, τινος μεταλήψεσϑε, ἕως ἂν ἢ ὑμεῖς ἢ ὃ 
συμμαϑητὴς ὑμῶν Οὐλπιανὸς εἴπητε διὰ τί νῆστις μόνος 
τῶν ἰχϑύων ὃ χεστρεὺς χαλείται. χαὶ ὁ Θυλπιανὸς ἔφη 

ὅτι οὐδὲν δέλεαρ ἐσϑίει ἔμψυχον, χαὶ ἀγελκυσϑεὶς δὲ οὐ 
δελεάζεται οὔτε σαρκὶ οὔτ᾽ ἄλλῳ τινὶ ἐμψύχῳ, ὡς ᾿4ρι- 

" στοτέλης ἱστορεῖ - φάσχων ὅτι μὴ νῆστις ὧν φαῦλός ἔστι, 

χαὶ ὅτι, ἐὰν φοβηϑῃ. κρύπτει τὴν κεφαλὴν, ὡς τὰ πᾶν 

χρύπτων σῶμα. Πλάτων τε ἐν ᾿ Βορταῖς φησιν 
᾿Εξιόντι μου 

ἁλιεὺς ἀπήντησεν φέρων μοι χεστρέας" 

307 ἢ. Ἐϊμαι; γ.1. ὃς7 ὡς Ἐπιβέδίῃϊι5 Ρ. 1178, 4. Υ. 2. 
ψῆστιν] νῆστις Ο, ΒΡ βουρίο γῆστιν». νῆστις Ἐπιαβέδε 8, . πονηροῦ] 

πονήρου Οι65π6ῖ, 46 Αφυδέ!]. Ρ. 562. εἀ. ΕἘταποοῖ, Οοπέ, Ρ. 308 ". 

τρίβων βίον] τρίβον βίου Β. ϑεσμοφορίων ΒΟ, ϑεσμοφορείων ΡΥ͂Τ,. 

ΘΙΡΌΠΙῚ ἔγαρπιθπέαπι δέξα!ε ΠΥ. Ρ. 156 ἢ, Εχ πος Ιοθὺ 58πι- 
δε Επιπίαι πὰ Ρ. 1178, 8, ὃ δὲ τάλας ἐγὼ) ἐγὼ δὲ τάλας Β. 

308 8, νηστείας] νηστίας ἘϊΠαβέδεμία5, ΤἸδοροπιρὶ Ιοσιμι 

οπι. Ὁ. Καὶ στῆτ᾽],, Ποῖϊϊια. αἰϊὲ τὶ ὦ στῆτ᾽. “ Οαβαυθοπιιδ. 

Θεοπόμπου] ϑεόπομπον Ὦ. μεταλήψεσϑε) μεταλήψεσθαι Β. 
μόνος) μόνον Β. χαλείταν εἴ ἔφη οπι. Β, οὔτ᾽ ἄλλῳ] οὐδ᾽ 
ἄλλῳ Β. ᾿Αριστοτέλης) Η. Δ. ΤΙ. 4, ἃ. ν. 381. ὠ ἑστορεῖ φάσκων] 
φησὶ λέγων Β. 

808 ἢ. μὴ νῆστις ἴ, δχ ΑΥἰϑέοξο] 6. χαὸ νῆστις ἈΒΡΥ͂. ὡς τὸ] 
ὡς καὶ τὸ ΒΕ . κρύπτων σῶμα ΒΟ, σῶμα κρύπτων ΡΥ͂Γ,. τε οί 

φήσιν ομι, Β. Ψ. 1. μοι] μὲν γὰρ ΒΡ, Υ. 2. ἀπήντησεν ἴ.. 
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οὐ ὐχϑῦς ἀσίτους τοὺς πονηροὺς ἦγέ μοι ὦ 
σὺ δέ μοι εἰπὲ,. ὦ Θετταλὸν πάλαισμα Μυρτίλε, διότι οὗ 
ἰχϑύες ὑπὸ τῶν ποιητῶν ἕλλοπες καλοῦνται. καὶ ὃς, Ἤτοι 
διὰ τὸ ἄφωνοι. «δίψαν" βούλονται γὰρ χατὰ τὴν ἀναλογίαν 

ὁ ζλλοπές τινες εἶναι, διὲ τὸ εἴργεσϑαι φωνὴς. ἔστι γὰρ τὸ 

μὲν ἴλλεσϑαι εἴργεσθαι, ἡ δὲ οψ᾽ φωνή. καὶ γὰρ τοῦτ᾽. 
ἀγνοεῖς, ἔλλοψ τὶς ὦν. ἐγὼ δὲ, κατὰ τὸν σοφὸν ᾿Επίχαρ- 

μον, μηδὲν. ἀποχριναμένου. τοῦ κυνὸς, 
Τὰ πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ἐγὼν ἀποχρέω" 

καὶ φημὶ, ἕλλοπες -διὰ. τὸ. εἶναι λεπιδωτοί: λέξω δὲ καὶ μὴ 
προβληϑέντος διὰ τί οἱ Πυϑαγορικοὶ τῶν μὲν ἄλλῳν ἐμ-- 
ψύχων. μετρίως ἅπτονται ». τινὰ δὲ καὶ ϑύοντες, ἰχϑύων 
μόνων οὐ γεύονται τὸ παράπαν" ἢ διὰ, τὴν ἐχεμνϑίανς 

ἃ ϑεῖον γὰρ ἡγοῦνται τὴν σιωπήν. ἐπεὶ οὖν χαὶ ὑμεῖς, ὠ.". 

"Μολοττιχοὶ κύνες. πάντα μὲν σιωπᾶτε, πυϑαχγορίζετε δ᾽, 
οὐ, ἡμεῖς μὲν ἄλλους ἰχϑυολογήσομεν. 

81. ΚΟΡΑΚΙΝΟΣ..,, Θὲ μὲν ϑαλάττιοι (φησὶν ̓Ιχέ- 

σιος) ὀλιγότροφοι. χαὶ εὐέκχριτοι, εὐχυλίᾳ δὲ μέσοι. “ “4ρί- 
στοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων συμβαίνειν μέν φησι 

σχεδὸν πᾶσι τοῖς ἰχϑύσι ταχεῖαν γίνεσθαι, τὴν αὔξησιν, 

οὐχ ἥκιστα δὲ κοραχίνῳ. τίκτει δὲ πρὸς τῇ γῇ καὶ τοῖς 

ἀπήντησε ΒΡΥ, Ν. 3, τοὺς Βομτν εἴσῃ. 1 ἰθτὶ καὶ τοὺς. κοὐ σαβαι- 
θη. πονηροὺς ΡΥ͂ δὲ, υξ Ορῖπον, ΑΒ. πονήρους ἴ,. ἀσέτους καὶ 
πονήρους ἀὀδηογὰ8 ἄς Ἀφάδεῃ, Ρ. 662. Οοπῇ, δὰ ν». 307 ἢ. ὠδιότι 

ΑΒΟ. διὰ τί ΡΥ...  ᾿ἔλλοπες 1.. ἕλλοπες ΡΥ, ᾿ ἤλλοπες. ΑΒῸ: 

Ἰλλοπαί ΡΥῚ,. τὰ 

308 ς. εἰργεσϑαι] εἴργεσθαι Β΄, ἸῸὸπ Ρ, ε΄ Φωνῆς --- εἴργεσθαν 
ὁπ, Β. ἴλλεσθαι εἴργεσθαι] εἴργεοϑαι ἔλλεοϑαι εἴργεσθαι (616) ῬῸ 

ἔγλοψ] ἕλλοψ Ρ.΄ ἀποκριναμένου! ἀποκρινομένου 'Β. Ἐρὶ- 
Οἴναν τη! ἀϊδίο. συγ βὰβ᾽ αξίέαν ὙΠ]. Ρ. 362 ἀ. δύ᾽ ΡΙ,. δύν. 
εἴς ἐγὼν 1. εἰσάγων ῬΥ, ς  ιἀποχρέω ΘΡ, ἀπόζρεω. ΥἹ,. ἔλλοπες 
Οὐβαυθοηι5. λέοπες ΒΟ. ἄλοπες ΡΥ, . ᾿ 

308. ἅ. οὖν χαὶ ΛΟΡΨ, καὶ οπι. ἴ. ὑμεῖς ἀαά, 1,. ὁπι. ΡΥ͂. 
ἡμεῖς μὲν ΑΒΟΡΥ, μὲν οπι. Τ᾿. ἄλλους] ἄλλως Ὁ. εὐχυλίᾳ δὲ 
Οοταῦς δα “Χεποονατοτῆ Ρ. 51. Πιορεθαξὶν εὐχυλίᾳ γε. Οοηΐ, ν. 323 ἃ. 

᾿Αριστοτέλης) Ἢ, Αὐν. 9, 5. Ρ.᾿ 194. μορίων ΑΒΟΡΥ. 
ἱστορίας ῬΘΥ ΘΓΓΟΙΘπὶ ὁχ Βαβι. ΠΣ ΤΗΣ ἴῃ Τὶ. ᾿ς συμβαίνειν μέν Ἔν, 
Αθδουδξ μέν. οὐχ ἥκιστα Βα511. 661, 6Χ Αγϊβέρερ! δ. οὐχ ὁπ. ΑΒΌΡΥ. 
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βρυώδεσι καὶ ϑασέσιν Σπεύσιππος δ᾽ ἐν" δευτέρῳ, ̓ Θμοίων 
6 ἐμφερεῖς. φησιν᾽ “εἶναι μελάνουρον καὶ κορακῖγνον. Νόυμή- 
γος δ᾽ ἐν “[λιὲ υτιχῷ φῆσι ' 

. ᾿Ῥηιδίως: ἕληουτο καὶ ἁϊολίην κορακῖνον.. 

μήποτ᾽ 'δὺν καὶ οἱ παρ᾽ ᾿Επιχάρμῳ: αἰολίαι λεγόμενον ὃ ἐν 
πρνομμκοῖ χορακῖνοί εἰσὶν. φησὶ γὰρ ᾿ 

ὁ Αἰολίαι πλῶτές" τε κυνόγλωσσοίΐ τε. 
ἐν δὲ ἭΪβας γάμῳ καὶ τῶν αἰολιῶν μνημονεύει ὡς. δίο- 
βαῆνῃ τὰ" 

Μύες ἀλυρηδνον τε μερῤηρώννδν τε χοριοειδέες 2. 
αἰολίαι πλῶτές τὲ χυνόγλωσσοί τε. 

Ἑὐῤθύδημος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ταρίχων τὸν ᾿χορακῖνόν φησιν 
ὑπὸ πολλῶν σάπέρδην προσαγορεύεσθαι. ὁμοίως δ᾽ εἴρηκα 

Υ χαὺὶ ᾿Ηραχλέων ὁ ᾿Εφέσιος, ἔτι δὲ Φιλότιμος ἐν ᾿θψαρτυ- 
τιχῷ." ὅτι δὲ χαὶ πλατίσταχος καλεῖται ὃ «σαπέρδης, χαϑαά- 

σπὲρ καὶ ὃ χορακῖνος; Παρμένων φησὶν. ὁ Ῥόδιος ἐν πρώτῳ 
μαγειρικῆς. διδασκαλίας. ᾿ἀριστοφράνης δ᾽, ἐν Τελμισσεῦσι 
“Μελανοπτερύγων ἔφη λορακίνων. ὑποκοριστικῶς δὲ ὠνόμρῃη 

σὲν αὐτοὺς Φερεκράτης ἐν ᾿Επιλήσμονε. 
8209, Τοῖς σοῖσι συνὼν κοραχινιδίοις 

, καὶ μαιγιδίοις. ' 

ἄμφις δ᾽ ἐν ᾿Ιαλέμῳ 
“Ὅστις κορακῖνον͵ ἐσϑίει ϑαλάττιον 
γλαύχου παρόντος, οὗτος οὐχ ἔχει φρένας. 

οἱ δὲ ΙΝειλῶται κοροκίνοι ὅτι. γλυχεῖς καὶ εὔσαρκοι, ἔτι δὲ 
ἡδεῖς, οἱ πεπειραμένοι ἴσασιν. ὠνομάσϑησαν δὲ διὰ τὸ 
διηνεκῶς τὰς χόρας κινεῖν καὶ οὐδέποτε παύεσϑιαι. μιλοῦσε 

ι ε ΓΗ ῥ ΄ ἈΠ - εἷ 
δ᾽ αὐτοὺς οἱ ᾿ἡλεξανδρεῖς πλάτακας, ἀπὸ τοῦ περιέχοντος. 

308 6. δ᾽ ἐν “Δλιευτιχῷ φησιν οἴη. Β. λεγόμενοι ὁπ. Β. 
«ΑἱἹολίωι] Οοπῆ, δά μ. 288 ". Ψ. 1. 217ὑες ἀοαϊ 6χ Ῥ. 282 ἃ, μῦς 
ΨῈ,. (μυσαλφησταί ΡᾺ) Β΄. ΠαΡθα6 ἀοξεσξαηι Βα ρρ]οντε δομννῖρ ἢ. Ρμοβιίο 
ἧς μύες. Ῥεῖογα ᾿μιϊὰ5 γ ΓΒ υ θὰ ἢ]. Ὁ. 9 χοριοειδέες 282. χο-- 

ροειδέες ΑΒΌΡΨ, κηριοειδέες ΒᾺ51]. δὲ 0 εχ γυϊραία 282. Υ. 2. 

Οοηΐ. ἃ Ρ. 288". δ᾽ ἐν τῷ ὁπὶ. Β. ρος 

92.951. ἠϑεναίι φυλότιμος Α. ς ὀψαρευτικῷ Β, τῷ ᾿ὀψαρτυ- 
τιχ ΡΥΙ,. πλατίστυπος ΟἸ. πλατιστατικὸς ΑΡΥ, δ᾽ ἐν} δ᾽ 

οἱ. 8... ὠνόμασεν αὐτοὺς ὁπ, Ἐν α Ἰὼ ᾿ 

309 ἃ. Ὅστις] ὅστι ΒΕ. “ἢ ᾿χυπρῖνος ΒΟ, κυπριανὸς ΡΥΙ. οἩδρκέρεν 
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82, ΚΥΠΡΙΝΌΣ.. τῶν" σαρκοιφάγων καὶ οὗτὸς, ὡς 
᾿Αριστοτέλης ἱστορεῖ, "καὶ συναγελαστικῶν. τὴν δὲ γλῶτταν 
οὐχ ὑπὸ τῷ “στόματι; ἀλλ᾽ ὑπὸ τὸ ὀτόμα κέκτηται. 4ω- 

ρίων δ᾽ αὐτὸν ἐν τοῖς λιμναίοις χαὶ ποταμίοις χαταλέγων 

γράφει οὕτως .,.Δεπιδωτὸν, ὃν καλοῦσί τίνες χυπρίνονις 

83. ΚΩΒΊΙΟῚΙ. πολύχυλοι, ὡς 'φήδιν Ἱκέσιος, εὐστομίᾳ ς 

διαφέροντες, εὐέχπριτοι, ὀλιγότροφοι καὶ καχόχυμοι. διαφέ- 

ρουσι δὲ εὐστομίᾳ οἱ λευκότεροι τῶν μελάνων. ἡ δὲ τῶν 
χλωρῶν χκωβιῶν σὰρξ χαυνοτέρα ἐστὶ καὶ ἁλιπεστέρα" χαὶ 

χυλὸν ἐλάττονας καὶ λεπτότερον ἐναφιᾶσι" τροφιμώτεροι δ᾽ 
εἰσὶ διὰ τὸ μέγεθος. Διοκλῆς φησι τοὺς πετραίους αὐτῶν 

μαλακοσάρκους εἶναι. Νουμήνιος δ᾽ ἐν ““λιευτικῷ κωϑους 
αὐτοὺς καλεῖ ᾿ 

Ἢ σκχάρον, ἢ κῶϑον τροφίην χαὶ ἀναιδέα λίην. 
χαὺ “Σώφρων ἐν τῷ υἡγροιώτῃ »»Κωϑωγόπλύται“ φησὶ, καὶ " 
τὸν τοῦ ϑυννοϑήρα δὲ υἱὸν ἴσως 'ἀπὸ τούτου Κωϑωνίαν 

προσηγόρευσε. Σικελιῶται. δ᾽ εἰσὶν οὗ τὸν χωβιὸν κώϑωνα 
ζαλοῦντες, ὡς Νίκανδρός φησιν Ἷ Κολοφώνιος ἐν ταῖς 

1 λώσδαις καὶ “ἀπολλόδωρος. ἐν τοῖς περὶ “Ξώφρονος. Ἐπὶ- 

χάρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ κωβιοὺς. ὀνομάξει 
Τρυγόνες Ἢ ὀπισϑόχεντροι καὺ χαλαδροι χωβιοί. 

“ντιφάνης᾽ δ᾽ ἐν Τίμωνν ἐπαινῶν τοὺς χωβιοὺς καὶ ὁπό- 
ϑὲεν εἰσὶ χαάλλιστοι ν διὰ τοὐύτών 

ΠῚ 

ἰδοίϊο κύπρινος αἰ τ ρλληδοι σαλνθ ἐδδι, ᾿Αριστοτέλης] ὃ ἀρι-- 

στοτέλης ἈΠ. ἱστορεῖ ὁπι, Β, 

309 Ρ". τῷ στόματι] στόματος ̓ θρίε: ̓ΗΟΘΒΟΝ ΘΙ, πο Ὁ. χέχτης 
ται] λέκληται Π.. ᾿ αὐτὸν ἈΒΌ: αὐτοὺς ΡΥ}. τὸῖς ὁ. Β: 
λημναίοις Β. : χὰταλέγων. γράφει καταλέγει Β. κύπρῦνον Ο, 

κυπριανόν ῬΥΝ ΘΝ ὥς ἀμ “Ικπέσιος) ὡς ἱκέσιος 'Β. Ῥαμαν ᾿. 

πωβίων ΡΥ, μάν 

Ἡυρ 6 0 6. ἐναφιᾶσῆ ἐναμφιᾶσι Ῥ, ἀφιᾶδι Οοτὰ ὃ5. δ αἴΔ]6η. ἀ6 Διὰ: 
ΕΠ. Ρ.184.. “δ᾽ εἰδὲ Β. δὲ εἰσὶ Ο. τὲ εἰσὶ Ῥνι.. δ᾽ ἐν “Αλιευ- 
τοιῷ ὁτὰ, Β: Ναπιδηῖ δὲ ΟΡ ΓΟπ 8 Ἰοὺ 8. ὀπὶ. Ὁ λέην δοῦν ΟἸ5ῃ.. 
δείην Α. δοίην ΥἹ.. λείην Ἡθτὶ ῥ. 304 6. "᾿Αγροιώτῃ κωϑωνοπλύται 
Θαβαι οι. -ὠγροιωτίν ϑωλυνόπλύται. ( δ λδοναν ταὶ .“ ἌΒΡΥ. 
᾿Αγροιωτιχῷ κωϑολυνοπλύται ἴ,. φησιν ὃ Κολοφώνιος ] ὃ ἀδλομῶς 

φιος φησὶ Β. 1λώσσαις] δου ϑθαξὰϊ Ἰλώτταις. 
,.. 309 ἃ, δ᾽ ἐν" Ἥβας ἐμὰ ὁπ. Β. ᾿“ χάλαδρὸν Ἃ." χάλανδροι ῬΎΙ: 

αν πίααδ ᾿ψιεἴοδ6, το χώβιοί] κωβίον Ῥ, ὁ 7 δ᾽ οἱ. Β. Ὁ 
ἐπαινῶν --- διὰ τούτων ὁπ, Β.΄ χωβιοὺς} χωβίους ΡΥ͂, , 
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᾿ὐπῶο πολυτελῶς ἀγοράσας. εἰς τοὺς γάμους, “Ῥ 
-ολιβανωτὸν. ὀβολοῦ, τοῖς ϑεοῖς. καὶ ταῖς. ϑεαῖς 

πάσαισι, τοῖς. δ᾽ ἥρωσι τὰ “ψαΐστ᾽ ἀπονέμων. 

᾿ ἡμῖν δὲ τοῖς, ϑνητοῖς ἐπριάμην κωβιούς. Ὁ 
"δι ὡς προσβαλεῖν. δ᾽ ἐκέλευσα τὸν τριχωρύχον,. 
τὸν ἰχϑυοπώλην,. “Προστίϑημι,. φησὶ; σοὶ. 
τὸν δῆμον αὐτῶν" εἰσὶ γὰρ Φαλῃρικοί. 
“ἄλλοι δ᾽ ἐπώλουν, ὡς ἔοικ᾽, παδαμείν ἷ 

“Μένανδρος ᾿ξιφεσίῳ. μὰ ᾿ ι 

Τῶν ἰχϑυοπωλῶν ἀρτίως «τις τεττάρων. «ἢ 
υπδραχμών. ἐτίμα: κωβιούς. Β.κ κα σφόδρα. 

ποταμίων δὲ κωβιῶν μνημονεύει Δωρίων. ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων. 

84, ΚΟΚΚΎΥΙΈΕΣ. ᾿ἐπίχαρμος 
᾿ΙΚαγλαοὶ χόκκυγες, οὖς παρσχίζομες, 

᾿πάντε ες, ὀπτᾶντες δὲ χἀδύναντες. αὐτοὺς χναΐομες. 

καὶ, ““ωρίων δέ, φησι δεῖν αὐτοὺς ὀπτᾶν παρασχίσαντας 

χατὰ ῥάχιν καὶ παρηδύνειν χλίῃ, τυρῷ, ῥοὶ, σιλφίῳ, ἁλὶ, 

ἐλαίῳ σκρέφονεα "δὲ, ἀλείφειν καὶ ὑποπάσσειν ἁλὶ ὀλίγῳ, 
ἀφελόντα δὲ ὄξει ῥᾶναι. ἐρυϑρὸν δ᾽ αὐτὸν καλεῖ ἀπὸ τοῦ 
συμβεβηκότος ἐγουμαθμορ,οὗτιιρ 

; ὑςς ὑρν ον άλλοτ᾽ ἐρυϑρὸν 
, χὀχκυγ᾽, ἢ μσε πα πεμφηρίδας,, κἄλλοτε φαῦρον., 

85. Καὶ ΥΩΝ ΚΑ͂ΡΧΑΡΙΆΑ͂Σ. περὶ τούτων φησὶν “4ρ- 
“έόνρατος; ὁ τῶν ἀμου δόμον Ἡσίοδος ἢ δέυρην ἦν δὲ 

τ ὦ Ἷ 61 4} 

4 εἶν ,Ἀ} 

Ψ. 2. ϑεοῖς] ϑεοῖσι Δ. .ὄ Ψ,.3. ὑκὰ ΔΒΡ, Ἰωρήφε᾽ ς, πόδα δὰ 
ἀπονέμω ϑοιννοῖσἢ.  Υ͂. 4. ϑνητοῖσιν ΒΡ. κωβίους ῬΥ͂Ι,. 
309. ς. Ψ. ὁ. φησὶ, σοὺ αΒδυθοηι5. φημί σοι ΡΥ͂ΤΩ. φησί μοι, Ο, 

χῇ ἦν 8. οπι. (6, οὐ Θτρυνικούς Τ,. τρυνίσκους '΄ ὀτρυνίσκους Ῥ, 
41 ἱπ -πιαγρὶπο ἐν Ἡ Μοπαπάνὶ ἐγασπιθηίαπι Τϑρϑίϊ ΙΧ, 
ν..38ὅ. ἢ Αρυᾷ; Μείπεκίαπι μ. 70. οὐ φεσίῳ 38ῦ. Τιορομθαξαν 
᾿ΙΤφεσίοις. ἐφέοιος Β.. “" ἐτίμα ἐπώλει 380. ., καωβιοὺς 1,... κῳ- 
βίους ΡΥ, -- Ιπάϊοβνὶ Ἰδουπδηι. πολλοῦ σφόδρα ϑομνν εῖρἢ. δὲ 111, 

επωβιῶν 1, κωβίων, Ῥ. ἂν τῷ περὶ ἐχϑύων οπι. Β΄. Υ,, 1. 

παρσχές ομὲς ΑΟ, παρσοχίζομεν Β. ̓παρασχιζομένους ῬΥΙ, ϑονέρία ἰοοίϊο 

παρσχίζομεν. “« Ὁ αβδι 0 η1ι8. 

309 ΠΟΟῪΥΟὺΥ. 2. πάντες], πάντας ̓ Θαβαιβοπιη, ᾿ «ὀπτῶντες Β., 

χ᾽ ἁδύναντες ἈΡ. χ΄ ̓ ἁδύνοντες Β.. χ᾽, ̓ ἠδύγαντες (χὴ ἦδι Ὁ) ὙΠ. 
χναύομες Ἰ,. χαύομες ΡΥ. “παραοχίοαντας ὙἹ, ᾿παροχίσαντας ΑΒΟΡ, 

Ναπιθιϊ, ΎθΡα ὁπ. Ὁ. σαῦρον ῬΥΙ,. σᾳυρόν . Α. ; 
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χαὶ ὃ Θέογνιᾷ, πὲρὶ ἡδυπάϑειαν, ὡς αὐτὸς "δ αὑτοῦ 
φησι διὰ τούτων ὁ 

Τῆμος δ᾽ ἠέλιος. μὲν ἐν αἰϑέρι μώνυχας ἵππους 

ἄρτε : παραγγέλλοι μέσσατον ἥμαρ ἔχων, 
δείπνου δὴ λήγοιμεν,. ὅσοῦ τινὰ ϑυμὸς ἀγώγοϊ; 

παντοίων ἀγαϑῶν γαστρὶ χαριζόμενοι. 

χέρνιβα. δ᾽ αἶψα ϑύραξε φέροι, στερανώματα δ᾽ εἴσω, 
εὐειδὴς ῥαδινῇς. χερσὶ «“Ἱάκαινα κόρη. 

οὐδὲ τὸ προ γγθ ἀπαναίνεται ὃ σοφὸς οὗτος. λέ- 
γέι γοῦν 

Εἴϑ'᾽ εἴη σ᾽ ̓ ἀκάδημε ἐφίμερον ὕμνον ἀείδειν, 
ὙΣΎΝΣ ἄϑλον ἅ»: ἐν μέσσῳ παῖς χαλὸς ἄνϑος ἔχων 

σοί τ᾽ "εἴη καὶ. ἐμοὶ σοφίης πέρι δηριόωσι" 
γνοίης χ΄ ὅσσον ὄνων κρέσσονες ἡμίονοι. 

ὃ δ᾽ οὖν ᾿ἀργξέθνξαεος ἐν ταῖς καλαῖς ταύταις ὑποϑήκαις 

παραινεῖ 
Ἔν δὲ Τυρωναίων ἄστει τοῦ χαρχαρία χρὴ 
τοῦ χυνὸς ὀψωγεῖν ὑπογάστρια “κοῖλα χάτωϑεν, 

εἶτα χυμίνῳ αὐτὰ πάσας ἀλὶ μὴ συχνῷ ὕπτα" 
ἄλλο δ᾽ ἐκεῖσε, φίλη κεφαλὴ, μηδὲν προσενέγκῃς, 

δ εἰ μὴ γλαυχὸν. ἔλαιον. ἐπειδὰν δ᾽ ὀπτὰ γένηται 
Ἶ ἤδη, τριμμάτιόν τε φέρειν καὶ ἐκεῖνα μετ᾿ αὐτοῦ. 

3510 ἃ. ἤἦδυπάϑειαν ἡδυπαθείας ΒΡ, αὑτοῦ αὐτοῦ ῬΥΤ,, 
διὰ τούτων) οὕτως Β, ὙΜεορπΙάΙ8 γότβαβ (977. ΒΕΚΙΚον.) 

οἵ. 6. Ψ.1. δ᾽ ὁπι. Ρ, Υ. 2. μέσσητον Β. Υ. 3. δείπνου 
1, δεῖπνα ΚΥ.. λήγοιμεν ὅσου ϑομνν εἶσι. λήγοι μένος οὗ Α. λήγοι 
ἀοζαδ ὅν ΡΨΙ,. λήγοιμεν ὅπου ὙΠεορπῖϊ5 11Ό ΤΊ, 

310 ". εὐειδὴς] ἔυεϊδας Β. Ὅτι περὶ παῖδας ἄγριος ἦν ὃ ϑέο-: 

γνις, ὃς χαὶ τοιοῦτον αἱρεῖται σοφίας ἔπαϑλον, εἴ γε μέλλῃ τις αὐτῷ 

περὶ σοφίας δηριάασθϑαι" ἵνα γνοίη φησὶ ὅσσον ὄνων κρέσσονες ἡ μίονου Ὁ, 

ἀπαναίνεται} δ᾽ ἀπαναίνεταν Β. λέγεῆ Υ. 999. ΒΕΚΙΚοΥ, 
᾿ΟΥᾺΑ 1. εἴτ᾽ εἴησα καλὴν μὲν ΠἸΌΤΙ οταπ68. εἴϑ᾽ εἴη σ᾽ ᾿Ακάδημε ἴπι 

ΤΠοορηά6 Ταγποθυβ, εὖ ϑείης ᾿Δκάδημε συ]ροὸ ἱπ ὙΠρορπΐα6. [π᾿ 
Γυτη6 01 βουίρέαγα ἀἸβριῖοθε ἰδέ, απο πὶ ἐγαηϑροϑιίο Βευποχαῖπο 

τ 401185 ΠΙοοέ. ΨΥ. 3. δηρισώντοιν ΤΠΟΟΞΠί5. Υ. 4. γνοίης] γνήης Β, 

᾿ χρήσσονες Β. 

.310 ὁ. Υ΄. 8. πάσας πάσης Β. Ψ. 8. γίνηται Β. 

310 ἃ. Υ. 6. τε Βεομποίάογιβ δᾶ Αὐιβέοί, Η. Α. νο]. ἴ. Ρ. ἉΧΥΊΗ, 

ἈΤΗΈΝΑΕυΞ. 1]. 44 
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ὅσσα δ᾽ ἂν ἐν λοπάδος" “κοίλης πληρώμασιν. ἕψῃς, ᾿ 
μήϑ'᾽ ὕδατος πηγὴν. ἡ ῳ μήτ᾽ οἴνινον ὄξος ᾿ 

συμμίξης, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον χατάχευον ἔλαιον 
10 αὐχμηρόν τὲ κύμινον», ὁμοῦ δ᾽ εὐώδεα φύλλα. 

ἔψεν δ᾽ ἐπ᾽ ἀνϑρακιῆς φλόγα τούτοις ἢ; προσενεγχὼν, 
καὶ χίνει πυκινῶς, μὴ προσκαυϑέντα λάϑῃ σε. 
ἀλλ᾽ οὐ πολλοὶ ἴσασι" βροτῶν τόδε ϑεῖον ἔδεσμα, 
οὐδ᾽ ἔσϑειν ἐθέλουσιν ὅσοι “κεπφαττελεβώδη 

15 ψυχὴν κέχτηντωι ϑνητῶν εἰσίν τ᾽ ἀπόπληκτοι, 

ὡς ἀνϑρωποφάγου τοῦ ϑηρίου ὄντος. ἅπας δὲ 

ἰχϑὺς σάρκα φιλεῖ βροτέην, ἄν που περικύρσῃ. 
τούτου τοῦ ἰχϑύος. μέρος ἐστὶ χαὺ ὁ ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων 
καλούμενος ϑυρσίων, ἥδιστος ὧν καὶ; τρυφερώτατος: 

80. Δ ΑΒΡΑ͂ΚΕΣ. οὗτοι, 'ὡς ᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ, 

μονήρεις εἰσὺ καὶ σαρχοφάχγοι. γλῶσσαν δ᾽ ἔχουσιν ὀστώδη 
καὶ προσπε εφρυχυΐαν, “καρδίαν τρίγωνον. ἐν δὲ πέμπτῳ ξώων 

ς μορίων τίχτειν αὐτοὺς, καϑάπερ τοὺς κεστρεῖς. χαὶ χρυσό- 
φρῦας; μάλιστα οὗ ἂν ποταμοὶ ῥέωσι. τίχτουσι δὲ χειμῶ- 

ψος χαὶ τίχτουσι δίς. “κέσιος δέ φησιν. ὅτι, οὗ "λάβρακες 

εὔχυλοί εἰσι, χαὶ οὐ 'πολύτροφοι, πρὸς δὲ τὴν ἔκκρισιν 
ἥσσονες; εὐστομίᾳ δὲ πρῶτοι κρίνονται. ὠνομάσϑη δ᾽ ὁ 

ἰχϑὺς. παρὰ τὴν λαβρύτητα. λέγεται. δὲ ὅτε καὶ συνέσει 

τῶν ἄλλων ἰχϑύων διαφέρει, ἐπινοητικὸς ὧν τοῦ διασώζειν 
ἑαυτόν. διὸ καὶ ὃ κωμῳδιοπριὸς ἴον ἐρενς φησὶ 

1, εροθδέαυγν δὲ. γν. 7. δι μὰ ΑΒΟ, κοίλοις ῬΨΙ, ᾿ ἀμ ουρὴ 
πλευρώμασιν δοοθδῖὶυ5. ν. 178. ἕψῃς} ϑουιθοδδέμν ἑψῇς. 
Ψ. 8. πηγὴν] πληγὴν ἈΡ. 1μδοῦπδπι Οαβαιθοηιβ αἀάϊέο αὐτοῖς 
ἐχριοθδί. οἴνινον} οἶνον Ῥ-: Ψ,. 11]. ἀνθρακίης Ρ,Ὰ ἀνθρακίας Β. 

Υ. 12. πυκινῶς ΒΒ ποι ἄθταϑ. Τοροθαίυγ πυκνῶς. προθκα- 
ϑέντα ΒΡ. Ψ. 13. -- 17. δξέαμε 1. Ρ. 168 ἀ. ! 

310 6. Υ. 14. κεπφαττελεβώδη ΒΘπ οἰα5. χούφαν γε. λεβώδη ΤΥ, 
κπούφαν γε καὶ λεβώδη Β. χούφαν καὶ λεμβώδη Ὁ. Ψ. 15. εἰσίν τ 
Οοταῦ5. τ᾽ εἰσὶν ΑΒΌ. δ᾽ εἰσὶν ΡΥΤ. ν. 16. ὡς δ᾽ ἀνθρωπο- 
φάγου ΒΡ. Ὑ. 17. βροτέην 1683. βροτέαν ῬΨΙ,. βροείαν Β., 
που] περ 168. τῶν ῥωμαΐων Β. ΑὈθοΓαΐ τῶν. ϑυρσίων] ϑυρ- 
σίων ἢ ϑουρίων ΤλᾶΤρὸ Ὦ. τ , ᾿ ἧν- 
ρου ε ἀὐαιν, Ὁ ὃν Ρ. ι84.. 1 παν ἀπ 

510 ἢ, μάλιστα] μάλιστα δ᾽ Β. τίχτουηι δίς] τίχτουσι ὃπι. Β. 
δέ φησι») δέ οπι, Β. ἥσσονες} ἧσσον Β. ἧσσον ΡΚ΄ .ο κὼμς- 

δοποιὸς Ρ, . 
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“ἀβραξ ὁ ο πάντων ἰχϑύων σοφώτατος. 
᾿Δλκαῖος δ᾽ ὃ μελοποιὸς. μετέωρόν φήσιν αὐτὸν νήχεσϑαι. 
ὃ δὲ σοφὸς ᾿Αρχέστρατος. 

““άμβανε͵ δ᾽ ἐκ Ταίσωνος, ὅταν Μίλητον ἵχηαι, 
χεστρέα τὸν “κέραλον καὶ τὸν ϑεόπαιδα λάβραχα. 

εἰσὶ γὰρ͵ ἐνθάδ᾽ ἄριστοι" ὃ γὰρ τόπος ἐστὶ τοιοῦτος, 
πιότεροι. δ᾽ ἕτεροι πολλοὶ Καλυδῶνί τε χλεινῇ 

5 ᾿Ἵμβρακίᾳ τ΄ ἐνὶ πλουτοφύρῳ Βολβὴ τ: ἕνὶ λίμνῃ" 

ἀλλ᾽ "οὐκ εὐώδη γαστρὸς κέκτηνται, ἀλοιφὴν, 

οὐδ᾽ οὕτω ̓δριμεῖαν. ἐχεῖνοι δ᾽ εἰσὶν, ἑταῖρε, 
τὴν ἀρετὴν ϑαυμαστοί. ὕλους δ᾽ αὐτοὺς ἀλεπίστους 

ὀπτήσας μαλακοὺς χρηστῶς προσένεγκε δι᾿ ἅλμης. 
:10 μηδὲ προσέλϑῃ σοι πρὸς τοὔψον τοῦτο ποιοῦντι 

μήτε “Συρακόσιος μηδεὶς μήτ᾽ ᾿Ιταλιώτης. 
οὐ γὰρ ἐπίστανται χρηστοὺς σχευαξέμεν ἰχϑῦς, 
ἀλλὰ διαιρϑείρουσι χακῶς τυροῦντες ἅπαντα 

᾿ὄξεί τὲ ῥαίνοντες ὑγρῷ καὶ σιλφίου ἅλμῃ. 
15 τῶν δὲ πετραίων ἰχϑυδίων τῶν τρισχαταρότων 

πάντων εἰσὶν ἄριστοι ἐπισταμένως διαϑεῖναι, 
᾿χαὺ πολλὰς ᾿δέας χομιψῶς παρὰ δαιτὶ δύνανται 

ὀψαρίων τεύχειν γλίσχρων ἡδυσματολή ἰήρων. 
87. Καὶ "“Αριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿Ἱππεῦσι μνημονεύει ὡς 

διαφόρων γινομένων τῶν περὶ τὴν Μῖίλητον λαβράχων, 
ἃ ὅταν οὕτως λέγῃ 

.4λλ᾽ οὐ λάβραχας χαταφαγὼν Πιλησίους χλονήσεις, 
ἐν δὲ «Τημνίαις, 

Οὺ χρανίον λάβραχος, οὐχὶ χάραβθον πρίασϑαι. 

φησὶν «Αἀβραξ] λάβραξ φησὶν Β. 
..,311 ἃ. Ψ. 4. τε δά. ΑΒΟΡ. Ὁπι. ΨΙ,. 
311}. Ψ. 9. μαλακῶς χρηστοὺς ϑοπποίάοτητιϑ, Υ. 10. πρὸς] 

ποτε (οΓὰδβ, Υ. 11. μηδεὶς] δογιθεθαΐαν μηϑεὶς. 

ΕΠ ὟΣ 12: τυροῦντες] πυροῦντες Ρ. Ψ. 15. τῶν δ᾽ αὖ 
πετραίων ἐχϑύδια τρισχαταράτων ῬΟΥΒΟΠα8. Ψ. 106. ἐπισταμένως] 
ἐπιστήμονες Ὁ, Ὗ, 18. ἡδυσμάτων λήρων Ὁ. Καὶ ομῃ, Β. 

δ᾽ ἐν ΟΡ, δ᾽ οπι. Ψ1.. “Ἵππεῦσι) Υ. 300. λαβράκων --- λέγη 
ὁπ. Β. 

811 ἃ. λέγῃ δον ριον, λέγει ῬΥ1,. λημνίαις ΥΥ͂Ι,, λήμναις 
ΑΒ." κρανίον) σρανξέῖον ΑΒΡ, ΕΌΡΕΙΣ γευβὰ8 τα, (Ὁ, 

44. 

Ἷ 
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ὡς διαφόρου ὄντος τοῦ τῶν ὕν λαβράχων ἐγιφάλου, χαϑά-" 
περ καὶ τοῦ τῶν γλαύχων. καὶ Τὺ ὕβουλος ὃ ἐν ΠΌΑΝ 
φησι 

Μὴ Μ δ νέείας, ἀλλὰ χαϑαρείως, ὃ τι ἂν ἊΝ 
ὁσίας ἕνεχα, σηπίδι᾽ . ἢ τευϑίδια, 
πλεχτάνια “μικρὰ πουλύποδος, νῆστίν τινα, : 
μήτραν, χόρια, πῦον, λάβρακος κρανίον 
εὐμέγεϑες. 

ὃ δὲ Γαίσων, οὗ ᾿Αρχέστρατος. μνημονεύει » ἡ Γαισωνὶς 
6 λίμνη ἐστὶ, μεταξὺ Πριήνης καὶ Μιλήτου ἡνωμένη τῇ ϑα- 
λάττῃ. ὡς ΪΝεάνϑης ὃ Κυξικηνὸς ἱστορεῖ. ἐν τῇ ἕχτῃ τῶν 

Ἑλληνικῶν. Ἔφορος δ᾽ ἐν τῇ πέμπτῃ ποταμὸν εἰναί φησι 

τὸν Γαίσωνα περὶ Πριήνην, ὃν εἰσρεῖν εἰς λίμνην. "4,- 
χιππὸος ἐν ̓Ιχϑύσι μνημονεύων τῶν λαβράκων φησὶν 

«Αἰγύπτιος μιαρώτατος τῶν ἰχϑύων χάπηλος, 
“Ἑρμαῖος, ὃς βίᾳ δέρων δίνας γαλεούς τὲ πωλεῖ 

καὶ τοὺς λάβρακας ἐντερεύων.. 

88. ΜΑΤΟΣ. τοῦτον χατὰ τὴν ᾿Ππαλίαν χράτίστον 
ε εἶναί φησιν “Αρχέστρατος λέγων οὕτως 

Τὸν δὲ λάτον τὸν κλεινὸν ἐν ᾿Ππαλίῃ πολυδένδρῳ 

ὃ Σχυλλαῖος ἔχει πορϑμὸς 3 ,“ϑαυμαστὸν ἔδεσμα. 
οἱ δ᾽ ἐν τῷ Νείλῳ ποταμῷ γινόμενοι λᾶτοι τὸ μέγεϑος 
εὑρίσχονται χαὶ ὑπὲρ διακοσίας λίτρας ἔχοντες. ὃ δὲ ἰχϑὺς 

οὗτος λευχότατος ὧν χαὶ ἧδιστός ἐστι πάντιε τρόπον σχευα- 
ἑόμεγος, παραπλήσιος ὧν τῷ καϊὰ τὸν Ἴστρον γινομένῳ 
γλάνιδι. φέρει δὲ ὁ Νεῖλος καὺ ἄλλα γένη πολλὰ ἰχϑύων, 

τιτϑαὶς ΑΡ, εἴτϑαις ὙΤΠ,. Ψ. 1. καϑαρείως δοινν εἶθ. καϑαρίως 
ΡΥΙ,, Οοπῆ ΠΙ. Ρ. θὅ ἀ. ΨΗΙ. Ρ. 359 ἃ. ἄν ἡ δσίας σαβαυδο- 
μὺ8 6χ ἘΡΒΙΡΡΙ {τασηοπίο ᾿. 309. ἐνανηοσίας Ψ]1.. ξανηοσίας ΑΡ εἕ 
οοἄοχ Ηἱγα] ἀϊηα8. Υ. 2, σηπίδι᾽ σηπίδια ΡΥῚ,, Υ, 8. μικρὰ 
ΟΠ ρη, τὰ μικρὰ ῬΥΤ,. πουλύποδος ] δου θοθδίασ πολύποδος. 

Υ. 4. χόρια; πυὸν (ἀϑαιθοπαβ, χωριάπυον ΡΥ. κράνίον) 
χρανεῖον Ῥ, , 

511 6. ἑστορεῖ μοϑὲ Ἑλληνικῶν Βαθοὲ Β, ΛΙΓΟΒΙΡΡΙ νεγβα5 
δία! ΨὙΙ. Ρ. 227 ἃ. “ ἐ- πρρεμεῖ ἢ ἕρμαιος Ὁ, ῥίνας} ῥὲ- 
γας Α. δίνουν Ὁ. 

311 ἢ, λέγων οὕτως ὁπ|. ἢ. ὙᾺ1. τόνδε Βι ᾿ἐταλὴ Β. 

λίτρας] λύτρας Β, ἔχοντες} ἕλκοντες ΟΟΥ̓α 8. γλανιδι} γὰλ αὐνιδι Ῥ. 
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342 καὶ πάντα ἥδιστα, μάλιστα δὲ. τὰ τῶν “κοραχίνων.. πολλὰ 

γὰρ χαὶ τούτων γένη. φέρει δὲ καὶ τοὺς μαιώτας καλου- 
μένους, ὧν μνημονεύει “Ἄρχιππος ἐν ᾿Ιχγϑύσι διὰ τούτων 

» Τοὺς μαιώτας χαὶ σαπέρδας χαὶ γλάνιδας. “ εἰσὶ δὲ πολ- 

λοὶ περὶ τὸν Πόντον, φέροντες τὴν ὑνομασίαν ἀπὸ τῆς 0 φέρ Ἷ 
λίμνης τῆς Μαιώτιδος. ΪΝειλῶοι δ᾽ εἰσὶν ἰχϑύες, εἴ γέ τι 

΄ ᾿ -Ὁ «. ᾿ Ε) ΄ 

μνημονεύειν δύναμαι πολυετῇ τὴν ἀποδημίαν ἔχων, νάρχη 
ν μὲν ἡ ἡδίστη, χοῖρος, σῖμος, φάγρος, ὀξύρυγχος, ἀλλάβης, 

σίλουρος, συνοδοντὶς, ἐλέωτρις, ἕ ἔγχελυς, ϑρίσσα, ἄβραμις, 

τύφλη δ λεπιδωτὸς, φῦσα, κεστρεύς. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι οὐχ 
ὀλίγοι. 

89. ΖΕΙΟΒΑ͂ΤΟΣ. οὗτος καλεῖται καὶ ῥίνη. ἔστι δὲ 
λευχόσαρκος, ὡς ᾿Επαίνετος ἐν ᾿οΟψαρτυτικῷ. Πλάτων Σο- 
φισταῖς 

Καν: ἢ γαλεὸς, χἂν λειόβατος, κἂν ἔγχελυς. 

90. ΜΥΡΑ͂ΙΝΑ͂Ι. Θεόφραστος ἐν τῷ [πέμπτῳ] περὶ 
τῶν ἐν τῷ ξηρῷ διαιτωμένων ἔγχελύν φησι χαὶ μύραιναν 
πολὺν χρόνον δύνασϑαι ἔξω τοῦ ὑγροῦ ζῆν, διὰ τὸ μιχρὰ 
ἔχειν βραγχία καὶ ολίγον δέχεσϑαι τὸ ὑγρόν. τροφίμους 

δ᾽ αὐτὰς εἶναί φησιν ὁ ᾿Ιχέσιος οὐχ ἧττον τῶν ἐγχέλεων, 
ἀλλὰ καὶ τῶν γόγγρων. ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν πέμπτῳ 

812 ἃ. μαιώτας} μαιῶτας πἷο οὲ ἱπῆγα Ῥ, καλουμένους εἴ 

ἔν ᾿Ιχϑύον οπι. Β, διὰ τούτων] οὕτω Β. εἰσὶ δὲ πολλοὶ περὶ 
τὸν 7όντον) οἵ πολλοὶ περὶ τὸν πόντον εἰσὶ Ὁ. νειλῶοι Β:Ο. νει-- 
λαῖοι ῬΥῚ,. εἴ γέ τι] εἴ γε τὸ Ῥ. ἡ ἡδίστη ΑΒΟΡ. ΛΑΡογδὲ ἡ 

οἵμος] δου θεθαΐαγ σιμὸς, Επδίαξμϊα5 ν. 906, δῦ. σήμος μὲν ὃ 
ἡχϑὺς, σιμὸς δὲ τὸ ἐπίϑετον. 

912 Μ", ὀξύρυγχος Βομυνοῖρῃ. δἀϊέῖο δε δίγαθρο ΧΗ. 2, 4. ὑ. 
829, οἀ. (581, ὀξύριγχος ΡΥ]. ἀλλάβης] ἁλλάβης Ῥ. ἀλαβὴς 

ϑίγαθο, δ᾽ Οοταῦβ ἀλάβης. Ψιάθ. δηποέδέϊοποπι. συνοδοντὶς] 
συνόδοντις Ῥ. τὐφλὴ] τύφλην Β. Ἠεβνοβίυ5, τυφλῖνος: ἐχϑὺς 
Ἱγειλώειος. καὶ ὄφιος εἶδος. φῦσα ϑίρρῃαπιβ ἱπ Ὑποβᾶῦτο Ρ. 
102506. φύσα ΡΥ... «Πειόβατος] λειόβατοι Β. ΡΙαξοηῖβ Ιοοθπε ἢ 
οι. Ὁ, κἂν λειόβατος ΛΒΡ. καὶ λευιΐβατος ΨΥΤ,. Θεόφραστος] 
ΨΟ]. 1. Ρ. 827. ἂν τῷ πέμπτῳ] ὃν εω' Ῥ, πέμπτῳ τοοίο ε6- 
1θὲ Οαϑδιθοηι5. 

312 ο. ᾿Δριστοτέλης Ἡ. Α. Ψ. 9, 4. Ρ. 193. δὲ οπι. Β. 
πέμπτῳ ΒΔ51]. οἐ Γ,. δευτέρῳ ΑΟΥ͂. βω' ΒΡ, σοιΐ. δᾷ 304 ο: 
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ζώων μορίων ἐχ μικροῦ φησιν αὐτὴν ταχεῖαν τὴν. αὔξησιν 
λαμβάνειν, καὶ εἶναι καρχαρόδουν,. τίχτειν τε πᾶσαν ὥραν 
μιχρὰ φά. ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Μούσαις χωρὶς τοῦ σ᾽ μυραί- 
ψας αὐτὰς καλεῖ οὑτωσὶ λέγων 

Οὔτε γόγγρων τις παχήων οὔτε μυραινᾶν. ἀπῆς. 
ὁμοίως δὲ καὶ “Σώφρων. Πλάτων δ᾽ ἢ Κάνϑαρος ἕν 
ΣΣυμμαχίᾳ σὺν τῷ σ᾽ ,,Βατίς τὲ καὶ σμύραινα πρόσεστιν.“ 

ἃ Δωρίων δὲ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τὴν ποταμίαν φησὶ, μύραι- 
γαν ἔχειν μίαν ᾿ἄκανϑαν μόνην, ὁμοίαν τῷ ὀνίσχῳ τῷ 
χαλουμένῳ γαλλαρίᾳ. ᾿Αἰνδρέας δ᾽ ἐν τῷ περὶ δακέτων τῶν 
μυραινῶν φησι δακούσας ἀναιρεῖν τὰς ἐξ ἔχεως, εἶναι δ᾽ 

αὐτὸς ἧττον περιφερεῖς καὶ ποιχίλας. Νίκανδρος δὲ ἐν 

Θηριαχῷ 
Μυραίνης δ᾽ ἔχπαγλον, ἐπεὶ μογεροὺς ἁλιῆας 
πολλάκις ἐχβρύξασα κατεπρήνιξεν ἐπάχτρων 
εἰς ἅλα φυζηϑέντας, ἐχετλίου ἐξαναδῦσα" 

εἰ ἔτυμον κείνην γε σὺν οὐλοβύροις ἐχίεσσι ; 
ϑύόρνυσϑαι, προλιποῦσαν ἁλὸς νόμον, ἠπείροισιν. 

᾿ΑἸνδρέας δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων ψεῦ- 

ζώων μορίων] ζώων οπι. Β. φήσιν αὐτὴν ταχεῖαν] φησὶ ταχεῖαν Β.. 
οὑτωοὶ λέγων οπι. Β. Ἐρ᾿ομανπι γθυθὰ οηι. Ὁ. γόγα 

γρων γόγγρῳ Β. γόγγρω Ῥ. τις Τοιρῖι5 δὰ ὙΠποοοεῖέ, Ρ. 390. 

τὶ ΡΥΙ,. παχήων οὔτε μυραινᾶν ἀπῆς Κοθῃῖι8 δὰ αγορογ, ΟοΓ. 
Ρ- 201. παχέων οὔτε μύραινα νώπης ΡΥΤ,, συμμαχίᾳ Β,. τῇ συμ-- 

εαχίᾳ ῬΝΤ,. Βατίς ϑοιθοθαίαν βάτις. δὲ ἐν τῷ περὲ 
ἰχϑύων οπι. Β. 

312 ἃ. γαλλαρίᾳ] Οοηΐ, Ρ. 318 ἢ, δακέτων ΛΟΡΥῪ εἔ, αἱ 
οΡίπον, Β. δακετῶν ἴ,. ἔχεως] ἔχεος Ῥ, εἶναι δ᾽ αὐτὰς οπι. Β. 

ἧττον ΑΒ6. ἥττονας ΡΥ͂Ι,., περιφερεῖς καὶ Ὁ, καὶ περιφερεῖς 
ΑΒΡΥΙ,. καὶ νίκανδρος δ᾽ ἐν ϑηριαχῷ (βῖνα ϑηριακοῖς : πᾶπι ΘΟΠη1-- 

Ῥϑπάϊο ΘΧΡΡ ΒΒ. Π))} τοιοῦτόν τι περὶ αὐτῶν φησι, καὶ ἀμφιβάλλων τὴν 
μετὰ τῶν ἔχεων μίξιν αὐτῶν, εἰ ἔτυμον τοῦτο, λέγων, κείνην σὺν οὐλοβό-- 

ροις --α- νόμον Ὁ. δὲ οπι. Β. Θηριαχῷ Υ. 823. γν.1. 
ἔχπλαγον Ρ. ᾿ἐπὶ ΡΥ͂Τ,. σουγθοΐαπι οχ ΝΙοαπᾶνο. Υ. 2. ἐκβρύ-- 
ξασα] ἐκβρύσασα Β. ἐμβρούξασα Νιοαπάθογ. Ψ. 3, φυζηϑέντας Τ, 

εχ Νιοαπᾶτο, φυσηθϑέντας ΑΒΡΥ, ἐχετλίου Νοαπάογ. ἐχέταιον 

ἈΡΨῚΙ,. ἔχεταιον Β. ἐξαναῦσα Ῥ, Υ. 4. εἰ ΑΒΡΥ͂. εἰ δ᾽ 1, 

εχ Νίοαπαγο. οὐλοβόροις ΑΒΟΡΥ δὲ Ἐϊπιέαλέμίυς Ρ. 1057, 3. 
Ἰοβόλοι. ἴᾳ, ὁΧ ΝΙσαπάΓο. ἐχίεσσι) ἐχέεσσι Β δὲ Ἐπιδίδειι5, 
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᾿ δός φησιν εἶναι τὸ μύραιναν ἔχει μἰγνῦσϑαι προερχομένην 
ἐπὶ τὸ τεναγῶδες " οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τενάγους ἔχεις γέμεσϑαι, 
φιληδοῦντας λιμώδεσιν ἐρημίαις. “Σώστρατος δὲ ἐν τοῖς 

περὶ ζώων, ἔστε δὲ ταῦτα δύο θιβλία, συγκατατίϑεται 

τῇ μίξει, 
91. Μ ΥΡΟΣ.. ὁ δὲ μύρος, ὡς φησιν "Ἀριστοτέλης ἐν 

πέμπτῳ ζώων μορίων, διαφέρει τῆς σμυραίνης. ἢ μὲν γὰρ 
ἔ ποικίλον καὶ ἀσϑενέστερον, ὃ. δὲ μύρος λειόχρως χαὶ ἰσχυ- 
ρὸς χαὶ τὸ χρῶμα, ὅμοιον ἔχει ἴυχγι , ὀδόντας τε ἔσωθεν 
καὺ ἔξωϑεν. 4ωρίων δὲ τὸν μύρον φησὶ τὰς διὰ ̓ 'σαρκὸς 
ἀκάνϑας οὐχ ἔχειν, ἀλλ᾽ ὅλον εἶναι χρήσιμον καὺ ἁπαλὺν 
ὑπερβολῇ. εἶναι δὲ αὐτῶν γένη δύο" εἰσὶ γὰρ οἱ μὲν μέ- 
λανες, οἱ δ᾽ ὑποπυρρίζοντες, χρείσσονες δ᾽ εἰσὶν οἱ μελα- 

γίζοντες. ᾿Δρχέστρατος δ᾽ ὁ ἡδονιχὸς φιλόσοφός φησιν 
43 ᾿Παλίας δὲ μεταξὺ χατὰ στενοχύμονα 5 πορϑμὸν 

ἣ πλωτὴ μύραινα καλουμένη ἄν ποτε “ληφϑῆ» 

ὠνοῦ" τοῦτο γάρ ἐστιν ἐχεῖ ϑαυμαστὸν ἔδεσμα. 
92. ΜΑΙΝΙΔῈΣ. ταύτας δέ φησιν ᾿Ἰκέσιος εὐχυλοτέ- 

ρας εἶναι τῶν κωβιῶν, λείπεσθαι δ᾽ εὐστομίᾳ καὶ τῷ πρὸς 
τὴν ἔχχρισιν τῆς κοιλίας συνεργεῖν. Σπεύσιππος δὲ ἐν δευ- 
τέρῳ ᾿Ὁμοίων ὅμοιά φησιν εἶναι τῇ μὰινίδι βύακα καὶ 

Ρ σμαρίδας, ὧν μνημονεύειν καὶ Ἐπίχαρμον ἐν Τᾷ καὶ Θα- 
λάσσᾳ οὕτως ,ἱὍχχ᾽ ὁρῇ βῶκας πολλοὺς καὶ σμαρίδας. “ 
᾿Επαίνετος δ᾽ ἐν ᾿Οψαρτυτικῷ φησι ,Σμαρίδα, τν ἔνιοι 

312 6. ἔχεν ΑΌ. ἔχε ῬΥῚ,. ἔχιν Β. λιμώδεσιν}- ἀμμώδεοιν ϑ0ὰ- 
ρὸν οε Τουρῖι5 Ἐπιομῆ. ἴθ δυϊά. νο]. 17]. νυ. 84. δὲ οι. ἢ. 

᾿ς ταῦτα δύο] δύο ταῦτα Β. Αριστοτέλης) Κ. 9, 4. ν. 194. 

“ζώων μορίων ῬΙ,, μορίων Β. ζώων Υ. τῆς ομι. Β. 
μυραίνης ΒΌΟΡΥΙ,. σμυραίΐνης Ἀ. 

912 Γ᾿ μύρος οπι. Β. λειόχρως ΑΒΕ. λεόχρως ῬΨ. δμόχρους 
᾿Αγιβέοέθ] 65. . ἴυγγι] πίτυϊ «Αὐἰϑεοίε 65. ὀδόντας 1, οχ Αὐἱβίο- 
᾿ἔε]6. ὅλον τά ΑΒΟΡΥ. Ζωρίων δὲ] δὲ οπι. Β. αὐτῶν 1.. αὖ- 
τῷ ΒΡΥ. ὑποπυρρίζοντες ΑΒΟ. ὑποπυρίζοντες ΡΥ͂Ε,. " 

313’ ἃ. ταύτας δέ φησιν] δέ οπι. Β.-. εὐχυλώτεραι δ᾽ αὗται, 
φησὶν ἱχέσιος Ὁ. εὐχυλοτέρας Ἀ, εὐχυλωτέρας ΡΥΤ.. γ" 
δοιν οἶρῃ. οαἀϊάο. κωβίων ΡΥΠ. 

313 Ὁ. μνημονεύειν. χαὶ ἐπίχαρμον Δ. μνημονεύεν καὶ ΗΝ 
ΡΥΙ,.. 6 Εριοάγπιο αἰδ}} Ἰαρθοὲ Ὁ. γῆ καὶ ϑαλάσση Β. ὁ 

"Οὐχ δρῇ Οεδβαυθοπυβ. ὀκχωρῆ Κ1.. ὀχχωρη Ρ.  οβῶχας. βῶκάς τε, 
ΟΡΊΠΟΓ, σμαρίδας] μαρίδας Α. σμαρίδα ΑΒΟ. σμαρίδας ΡΨ. 
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χαλοῦσι χυνὸς εὐνά." ἡ Αντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Αγροίχῳ ἢ ) Βου- 

ταλίωνι ᾿Εχάτης βρώματα καλεῖ. τὰς ̓ χα νμῷι διὰ. τὴν 
βυαχύτητα; λέγων οὕτως 

Τοὺς γὰρ μεγάλους τούτους ἅπαντας ὡνόνως 
ἀνϑρωποφάγους ἰχϑῦς. Β. τί φῇς ω φίλτατε: 

ἀνϑρωποφάγους; πῶς οὖν ἂν. ἄνϑρωπος φάγοϊ; 
ᾧ 4. δῆλον ὃ ὅτι. ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ̓ Εχάτης βεύμαπεον 

ἅ φησιν οὗτος, μαινίδας χαὺ τριγλίδας. 
καλοῦνται δέ τινὲς χαὶ λευχομαινίδες, ὃς, ἔνιοι βόακας 

Ἀλέμητοσος. Πολίοχος Κορινϑιαστῇ ἱ ᾿ 
“Ὅπως. σε πείσῃ μηδὲ εἷς, πρὸς τῶν ΚΡ ΌΩΝ 

τοὺς βύαχας, ἄν ποτ᾽ ἔλϑῃ, λευκομαινίδας καλεῖν. 
99. ΜΕΖΑΝΟΥΡΟΣΣ. περὶ τούτου ΤῊΣ “Νουμήνιος 

ἐν ᾿Δλιευτικῷ 
Σκορπίον, 7 πέρχαισι χαϑηγητὴν μελάνουρον. 

Ἱκέσιος δὲ αὐτὸν σαργῷ φησὶ παραπλήσιον εἰγαί κατα- 
δεέστερον δὲ τῇ εὐχυλίῳ καὶ τῇ εὐστομίᾳ, μικρῶς δὲ παρα- 
στύφειν χαὺ είναι τρόφιμον. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ᾿Επἴχαρ- 

μος ἐν Ἥβας γάμῳ » Ἣν δὲ σαργῖνοί τε μελάνουροί τενν 
“4ριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ ζωιχῶν γράφει οὕτως .; ὋὌρρο- 

πυγόστικτοι δὲ τῶν ἐχϑύων μελάνουρος χαὶ σαργὸς, πολύ- 

Γ ζὶ 
"καλοῦσι ΑΒΟ. χαλέουσιν 1.. καλοῦσιν Ῥ, κυνὸς εὐνὰ] Οοηῖ. 

Β- 328 ἢ. εὐνά] εὖναν Ὁ. δ᾽ ἐν] δ᾽ οπι, Β. Ἀπερμδηῖὶβ 
γοΙΒ5 τεάθυπε ΨΠΙ. ᾿. 358 ἔ, ἀνθρωποφάγους ἰχϑῦς ἴῃ Οὐ 
Τηθπιογᾶνἱε Απέρμᾶπο5 βαρτὰ Ρ. 304 ἃ. λέγων οὕτως οπι. Β. 

Ὑ. 1. Τοὺς γὰρ] τοὺς γὰρ ἔφη Β. Ψ. 2. ἀνθρωποφάγους 
ἰχϑῦς} ἘΠιβέαί πα Ρ. 1630, 12. ν.3, ἄν ἃν Βοινν οι ρη. δἀίξαπι. 

318 ο. Ψ. 4. δουδοθαίαν δηλονότι. : δ᾽ οχοίαϊέ ἴῃ 1, ἐγρο- 
τβοΐαθ ουρᾶ. “Ἑκάτης] Ψιά. 858. διὰ τὴν βραχύτητα δυρογβουῖ- 

Ῥέυπι 1 ΟἉ, 'αὰϊ ᾶπο οχρ]!οδείοποπι βιιρτὰ οπιῖϑέ, ΥΨ, ὃ. μαυνέ- 
δὲς καὶ τριγλίδες ἡ. δῦ 8, ργαθθϑης ΜῈ. ἃς ἔνιοι Ὁ, Αϑεγαΐ ἃς. 

πολίοχος ΑΒΟ͵ πολύοχος ῬΨΤ,. μηδὲ εἷς ΛΟΡ, μηδεεὶς 1. 

ἔν ““Μλιευτικῷ οἷν. Β. Νυπποοὶ, νούβαπι τορϑέϊέ Ρ. 320 6. 

318 ἃ. δὲ οπι. Β. σαργῷ] δογιθεθαΐαν σάργῳ. σαργὼ Β: 

φησὶ Ῥοβέ εἶναν παρόέ Β. μνημονεύει δὲ αὐτοῦ οπι. Ρ-  ἐνἭβας 

γάμῳ οπι. Β. σάργῖνοί τε Βομννοῖρε. ΤΠ σ ΡΘεαν σαργίνου ΟἸΪ550 τέ. 

Οσπῇ, δὰ Ρ. 321 ο. δὲ ἐν τῷ περὶ μὲν. περὶ Β. "ονάνα ὁαι. Β. 
᾿ σαργὸς} δουθοθαξιαι σάργος. ΜᾺ ᾿ϑμὰ 1. 
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γραμμοί τε καὶ" μελανόγραμμοι." ὅμοιον δ᾽. εἶναί. Τῷ. μελα- 
ὁ γούρῳ φησὶ ὡΣπεύσιππος. ἐν: ̓ δευτέρῳ Ὁμοίων τὸν νἰαλρύμοι 

γον “ψύρον" ὃν. Νουμήνιος καλεῖ ψόρον οὕτως 
Ἢ ψόρον, ἢ σἄλπας, ἢ αἰγιαλῆα δράκοντα. 

θ4. ΜΟΡΜΎΡΟΣ. τροφιμώτατος, ὡς φησιν “Ιχέδιος. 
᾿Επίχαρμος. δ᾽ ἐν. Ἥβας γάμῳ μύρμας αὐτοὺς ὀνομάζει, 
εἰ μὴ διάφοροι τὴν φύσιν εἰσί. γράφειν δ᾽ οὕτως , 

Καὶ χελιδόνες. τε, μύρμαϊ, τοί τε κολιᾶν μέζονες 

Δωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων μορμύλους αὐτοὺς χαλεῖ. 
ξ ὐυγχεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν τῇ ὀψωνητιχῇ τέχνῃ, ἣν πρόσε- 
φώνησέ. τινι τῶν ἑταίρων δυσώνῃ,. φησὶν .,.Οὐκ ἄχρηστον 
δὲ πρὸς τοὺς ἀτενίξοντας καὶ μὴ συγκαϑιέντας τῇ τιμῇ 

καὺ τὸ χαχῶς "λέγειν παρεστηχότα τοὺς ἰχϑύας, ἐπαγόμενον 
᾿ἠρχέστρατον τὸν γράψαντα τὴν ᾿Ηδυπάϑειαν, ἢ τῶν ἄλ- 
λων τινὰ ποιητῶν, καὶ λέγοντα τὸ μέτρον 

Μόρμυρος αἰγιαλεὺς χαχὸς ἰχϑὺς, οὐδέ ποτ᾽ ἐσϑλός. 
314 καὶ ,, Τὴν ἁμίαν ὠνοῦ φϑινοπώρου," γῦν δ᾽ ἐστὶν ἕαρ. 

Κεστρέα τὸν ϑαυμαστὸν, ὅταν χειμὼν ἀφίκηται. 
γῦν δ᾽ ἐστὰὴ ϑέρος. καὶ πολλὰ τῶν τοιούτων. ἀποσοβήσεις 

Θυοᾶ φΡοβὲ μελανόγραμμοι Βοφιθθαίαν μελανδέρινος τοοίβ οπι, Ο᾽ δὲ 
δρ᾽ἔοπιθ Ηοδβοβο τὶ. ὅμοιον δ᾽] δ᾽, ᾳυοά ρμοδὲ “Σπεύσιππος 1656- 
Βαίυν, πὰ ἐγαπβίϑέιπι διοέογι 5 Ὁ οἵ δρῥέρπηο ἨΘΒΟΒ 6], ἴῃ ααϊθὰβ 
5ογρέαπι,, ὅμοιον δὲ μελ Ἰανούρῳ σπεύσιππός φησι τὸν καλούμενον ψύρο» --- 

313. 6. ψύρον ΒΟ, ορίίοπιο Ἠοθβομ 1 δὲ απεϊηιυϊδϑηεαθ ἡπεῖη- 
ὄγαπαε Οαβαυθοηὶ. ψύγρον ΡΥΨΤ,. δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ οτι. Β. 

μύρμας} μυρμίας Ὁ. ,»μυρμίας 8ογίδπξ αἀπίφιΐ, δὲ ἐξα ηιοχ, ἐπὶ σογϑὶς 
δέοι ρμοοίαθ. “. Οβδυθοηι5. γράφεν δ᾽ οὕτως οπι, Β. Καὶ 
ΔάάΙαΙ οχ Ρ. 321 ἃ, τε] τε ἔφη Β. μύρμαι 321. Τὐθτὶ 
μυρμίαι. τοί τε ΛΌ οἐ 321. υἱοί τε Ψ].. υόν τε Β. ὑόι τὲ Ῥ, : 
κολιᾶν Οαβαυθοπυ8. χοιλίαν ΡΥΤ,. “ΖΦωρίων. --- καλεῖ ἀ44. (ΑΒΤ,. 
Ὁη. ΡΥ, δ᾽ ἐν τῷ μοὶ ἐχϑύων οτι. Β, μορμύλους αὐτοὺς] 
αὐτοὺς μορμύλους Β, ; 

313 ἢ δυσώνῃ λδαιθοπαβ ὀομηρανδίο ΨΙ. Ρ, 228 6. δύσων ΡΥ͂Ι,. 
Θυᾶδο βϑαυθθαπέυ 1) ζήνωνν ἀο] ον δοινν οἶση. Τὰ Ο Βᾶθο ἣν τα ἀρᾷ 
σὶν ΟΙἶ55ἃ 5ηΐ, παρεστηκότα Οογδδϑβ. παρεστηκότας ΒΥΓΤΙ,ς 

ἢ τῶν Ο. ἢ οὔ. ΡΠ... μόρμυρος ΑΟ. μόρμυλος ΡΥΓΠ,. οὐδέ 
ποτ᾿] οὐδέποτ᾽ Ῥ. 

814. ἃ. ὠνοῦ Τινγποοὶ οϑέ, πὸπ Αγομοϑέγαξι, δαΐιϑ υϑυϑατα υἱάθ 

ΨῬ. 278 ". ἐστὲν ἔαρ ΑΒΟΡΥ, ἔαρ ἔστιν 1, Ποχαπηθέγι αυΐ νι 6- 
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γὰρ'. πολλοὺς τῶν ὠνουμένων χαὺ προσεστηχότων. ψϑοῦτο δὲ 
ποιῶν «ἀναγχάσεις τὸ σοὲ δοχοῦν. λαβεῖν αὐτόν“ 

θὅ. ΝΑΡΚΗ. “Πλάτων 1) Κάνϑαρος. ἐν Συμμαχίᾳ, 
ΙΥάρκη γὰρ ἑφϑὴ βρῶμα χάριεν γίγνεται. 

ὁ δὲ φιλόσοφος Πλάτων ἐν ἱΜένωνί φησι, Τῇ ϑαλαττίῳ 

νάρχῃ.. καὶ. "γὰρ αὕτη τὸν πλησιάξοντα γναρχᾶν ποιεῖ,“ ἡ 
» δὲ χλῆσις αὑτῆς καὶ παρ᾿ “Ὁμήρῳ »ΙΝάρκησε, δὲ χεὶρ ἐπὶ 

καρπῷ." Μένανδρος δὲ ἐν Φανίῳ διὰ τοῦ ἃ ἔφη 

“Ὑπελήλυϑέν, τέ μου 
γάρκχα τις ὅλον τὸ δέρμα" 

μηδενὸς τῶν παλαιῶν οὕτω χεχρημένου. ΗΕ Υ ἐξ φῆσιν 
ἀτροφωτέραν χαὶ ἀχυλοτέραν. αὐτὴν. εἶναι, ἔχειν τὲ χον- 
δρῶδές τι διακεχυμένον, εὐστόμαχον πάνυ. Θεύφραστος. δ᾽ 
ἐν τῷ περὶ τῶν φωλευόντων διὰ τὸ ψῦχός φησι τὴν. νάρ- 
κην χατὰ γῆς δύεσθαι. ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν δαχέτων χαὶ 

ο βλητιχῶν διαπέμπεσϑᾳί φησι τὴν νάρχην 'τὴν ἀφ᾽ αὑτῆς 
δύναμιν καὶ διὰ τῶν ξύλων καὶ διὰ τῶν τριοδόντων, ποι-- 
οὖσαν ναρχᾶν τοὺς ἐν χεροῖν ἔχοντας. εἴρηκε. "δὲ τὴν αἱ- 
τίαν. Κλέαρχος ὃ “Συλεὺς ἐν τῷ περὶ γάρκης. ἅπερ μακρό- 
τέρα ὄντα ἐπιλέλησμαι; ̓ ὑμᾶς δὲ ἐπὶ. τὸ σύγγραμμα. ἀνα-: 
πέμπω. ἔστι δ᾽ ἥ ψάρχη, ὡς φησιν “Δριστοτέλης ᾿ τῶν σε- 

λαχωδῶν καὶ τῶν σχυμνοτοκούντων. ϑηρεύει δ᾽ εἰς τροφὴν 
ἑαυτῆς τὰ ἰχϑύδια προσαπτομένη χαὶ ναρχᾶν χαὺ ἀκινητί- 

ἃ ξειν ποιοῦσα. Δίφιλος δ᾽ Ο «“Ταοδιχεὺς ἐν τῷ περὶ τῶν 

Νικάνδρου “μοὶ μὴ πᾶν τὸ ζῶόν φῆσι τὴν νάρχαν 

Βδΐιν οαιι558. Πλάτων --- ϑαλαττίᾳ νάρκη οι. Β.. ἑφϑὴ 
Βεπεοῖι5. δ᾽ Μοπαηάνιπι Ρ. 69. Τὐθνὶ ἔφη. νάρκη βρῶμα Ὁ ταραϊὶς 
ΘΙ 1555. χάριεν) δογθοθδέιν χαρίεν. γίγνεται) ϑουιθοθδΐίιν 

γίνεται. Πλάτων ἐν Πένων.] Ῥ. 80 ἀ, ᾿ 
314 ". “Ομήρῳ] Πα. ϑ, 328. χεὶρ] χεῖρ ᾿ ῬΨΤ,. ἹΜέναν-: 

δρος] Ρ. 173. Φανίῳ ϑοιυνοῖρη, φανῷ ῬΨΤ,. ὑπελήλυϑεν 

ΑΒΟ. ὑπελήλυθε Ψ],, ὑπερήλυϑε Ῥ. τε ΑΒΟ εοἐ Εἰιβίδεμίαβ Ρ. 1170, 
ΑἹ. δέ ΡΥΙ,. ἀχυλοτέραν ΑΟ, ἀχυλωτέραν ῬΥΤ,. Θεόφραστος] 
Ψο]. 1. ν. 836. δ᾽ ἐν τῷ] δ᾽ οπι. Β.. τῶν φωλευόντων 1,. 
τῶν οὦ. ΒΡΥ͂. τῶν δακέτων) τῶν οπι. Β. [πὸ Παρ οπίῖβ ΡΟϑῖ 
Βοβηοιάθνιι5. νο]. 1. ν. 837. δακέτων ΑΒΟΡΥ͂. δακετῶν 1,. 

314 ς. ἀπ αὐτῆς ΡΥΙ,. τριοδόντων ΑΒΟ. τριόδων ῬΨΤ,. Θυοά 

Ρτγδθοθάϊε διὰ: οπι. Β. ἐγχειροῖν Β.. τὰ ἐχϑύδια) διὰ ἐχϑύδια Β. 
314 ἃ. τῶν Ἰγικάνδρου Θηριαχῶν ψικάνδρου Β. τὴν νάρκαν 
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ἐμποιεῖν, μέρος, δέ τὶ αὑτῆς, διὰ πείρας πολλῆς φάσκων 
ἐληλυϑέναι. ὃ. δ᾽ ̓ Αρχέστρατός φησί ἶ 

Καὶ νάρχην ἑφϑὴν ἐν ἐλαίῳ ἠδὲ χαὶ οἴνῳ, 
χαὶ χλόῃ εὐώδει καὶ βαιῷ ξύσματε τὐροῦ: υῖ 

Ἄλεξις ἐν 1 ἀλατείφ, 

᾿ Νάρκην μὲν οὖν, ὥς ΠΥ ἀπνθνην 
ὀπτῶν ὅλην. 

ἐν δὲ Δημητρίῳ 
[Ἔπειτα νάρχην ἔλαβον, ἐνθυβωόβῶνο; 
ὅτι δεῖ γυναικὸς ἐπιφερούσης δαχτύλους 

ἁπαλοὺς ὑπ᾽ ἀχάνϑης μηδὲ ἐν τούτους παϑεῖν.. 
90. ΞΊΦΙΑ:Σ. τοῦτον͵ “4ριστοτέλης φησὶν ἔχειν. τοῦ 

ῥύγχους τὸ μὲν ὑποκάτω μιχρὸν, τὸ δὲ καϑύπερϑεν. οστῶ- 
δὲς, μέγα, ἴσον τῷ ὅλῳ αὐτοῦ μεγέϑει" τοῦτο δὲ καλεῖσϑαι 
ξίφος" ὀδόντας δ᾽ οὐκ ἔχειν τὸν ἰχϑύν. ᾿Αρχέστρατος δέ 
ΠΡ ᾿ ; 

"4λλὰ λαβὲ ξιφίου τέμαχος Βυζάντιον ἐλϑὼν, 
οὐραίου τ᾽ αὐτὸν τὸν σφόνδυλον. ἔστι δὲ κεδνὸς. 
κἀν πορϑμῷ. πρὸς ἄχραισι Πελωριάδος προχοαῖσι. 

τίς οὕτως ταχτιχὸς ἀχριβὴς, ἢ τίς οὕτως χριτὴς ὄψων, 
ὡς ὃ ἐκ ΪΤέλας, μᾶλλον δὲ Καταγέλας, οὗτος ποιητής; 
ὃς ἀχριβῶς οὕτως διὰ λιχνείαν καὶ τὸν πορϑμὸν διέπλευσε 
καὶ τῶν μερῶν ἑχάστου τῶν ἰχϑύων τὰς ποιότητας καὶ 
τοὺς χυμοὺς διὰ τὴν λεχνείαν ἐξήτασεν, ὡς τινα πραγμα- 
τείαν βιωφελῆ καταβαλλόμενος. 

315 97. ΟΡΦΩΣ. καλεῖται δὲ καὶ ὀρφὸς, ὡς Πάμφιλος. 

᾿ΦΖριστοτέλης δὲ ἐν συν» ζώων μορίων ταχεῖαν λέγων 

ΒΟ. τὴν οπι. ΡΥΙ,. δέ τι] δὲ τὰ Β. φάσχων φάσκω Β. 
ἐν δὲ Ζημητρίῳ  Ἐχ Οταΐξουᾶ ΑΙΟΧΙάΙ5. ΠῸΒ γε γβα5 δέξζα!ε {Π]. 

ρ: 107 «. 

814 ες Ν΄. 2. δεῖ Ο. Ἰιεροβαΐαν δὴ. ν. 3. μηδεὲν ΡΠ: 
τούτους) τούτων 107. τοῦ ῥύγχους] τοὺς ῥόγχους Β. 

914 ΠΥ. 8. ἄχκραισι ῬΥ͂Ὶ,. ἄχραις ΑΒΟ. χκαταγέλας ΑΒΟΡΥ, 

καταγέλαστος ἴ,, ποη ἃηϊπιδάνογϑδα ἱπιϊέδέϊοπο ΑΥϑέορ πὶ ἈΠ δ π. 
σ. 606, ψυᾶπι ἱπἀϊξαταπε Ουγα 5 δὲ Ῥογβοπυβ, τοὺς δ᾽ ἐν Καμαρίνῃ 
τὰν Τέλᾳ κἂν ἸΚαταγέλῳ. λιχνείαν 1 λιχνίαν Β.. χυμοὺς ΑΒΟΡ. 
χυλοὺς 1... ' ͵ 

21 ἃ. καλεῖται --- ΠΠάμφιλος οτα. Ὁ. ᾿Αφιστοτέλης! Ἡ:. ΑΟΨ, 
9, 8. Ρ. 194. δὲ οπι, Β. ζώων μορέων ΑΡ 6οἐὲ ἰδεῖ Οδ5δι- 
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γίνεσθαι τοῖς ἰχϑύσι τὴν αὔξησιν, καὶ ὀρφὼς, φησὶν, ἐχ 
μικροῦ γίνεται μέγας ταχέως. ἔστι δὲ καὶ σαρχοφάγος χαὶ 
καρχαρόδους 5 ἔτε δὲ χαὶ μονήρης. ἴδιον δ᾽ ἐν αὐτῷ ἐστι 
τὸ τοὺς ϑορικχοὺς πόρους μὴ εὑρίσκεσθαι καὶ τὸ δύνασθαι 
πολὺν χρόνον ἕην μετὰ τὴν ἀνατομήν. ἔστι δὲ καὶ τῶν 
φωλευόντων ἕν ταῖς χειμεριωτάταις ἡμέραις » χαίρει τὲ 
πρόσγειος μᾶλλον ὧν ἢ πελάγιος. ζῃ δ᾽ οὐ πλέον δύο 

» ἐτῶν. μνημονεύων. δ᾽ αὐτοῦ Ννουμήνιός φησι 
Τοῖσί χεν εὐμαρέως ϑαλάμης ἄπο “μαχρὸν ἃ ἀείροις. 
σχορπίον, ἢ ὀρφὸν περιτρηχέα" τῶν γὰρ. ἐπ᾿ “ἄκρης. 

χαὶ πάλιν 
Τλαύχους, ἢ ὀρφῶν ἔναλον γένος, ἠὲ μελάγχρουν 
κόσσυφον. ; 

Δωρίων δὲ τὸν νέον φησὶν ὀρφὼν ὑπ᾿ ἐνίων χαλεῖσθαι 
ὀρφακίνην. Ἄρχιππος δ᾽ ἐν ̓ Ιχϑύσιν. 

“Ιερεὺς ἔμ ἤλϑ'᾽ αὐτοῖσιν ὀρφὼς τοῦ ϑεοῦ. 

Κρατῖνος δ᾽ ᾿Οδυσσεῦσι᾽,, Τέμαχος ὀρφὼ χλιαρόν. ὰ 
“Πλάτων Κλερφῶνει 

6 “Σὲ γὰρ, γραῦ, συγκατῴκισεν σαπρὼν 
ὀρφοῖσι σελαχίοις τε χαὺ φάγροις βοράν. 

““ριστοφάνης “φηξὶν 
Ἂν μὲν ὠνῆταί τις ὀρφὼς, μεμβράδας δὲ μὴ ϑέλῃ. 

τὴν μέντοι, ἑνικὴν εὐϑεῖαν ὀξυτόνως προφέρονται ᾿Δττικοί. 
Ἄρχιππος ᾿Ιγϑύσιν ὡς πρόχείται. τὴν δὲ γενικὴν Κρατῖνος 
᾿Οδυσσεῦσι,, Ἰέμαχος ὀρῃ χλιαρόν. “ -ς΄΄:“πτἰἀἴτἷΝν» πον. ἡ 

Βοπίαπὶ. μορίων Β. ζώων ὙΠ. καὺ ὀρφὼς οπι, Β. τὸ ταὺς ᾿ 
ΑΒΟΡΥ͂. τῷ τοὺς 1. ἰ 

315 "». ἀπο] ἀπὸ ΡΥ. ὀρφῶν] ὀρφὼν " ὀρφῶ ν». 80 ὁ. ᾿ 
μελάγχρου»] μελάγχρων 308, ὀρφυκίνην) Ἐϊπιδίδεμ5 Ρ. 1720, 

49, Ασοδρρὶ νϑυϑαπὶ 0πὶ. Ό. τοῦ ϑεοῦ ΨΙ,. τοῦ ϑεῶν Ρ, 
τοῦ ϑεῶν ΑΒ. του ϑεῶν ϑομν οΙΒ5ἢ. δ᾽ ἐν] ἐν οπι. Β. ὀρφὼ 

ΕΙ,. ὀρφὼν Ψ, ὀρφὼς ΑΒΡ, Μιᾶς νΡ. 310 σ. 
315 ο. ΡΙαίοι 5 Ἰοσαπὶ δὲ 4ὰὰ6 βϑαυππίαγ 46 ΟΡ οπιὶ. (. 

ΚΣ ον »ο δα δ ἡ ν. 1. Σὲ γὰρ] Σὲ γὰρ τίς, ὦ Ῥουδοῃυδβ. ψ. 2. αἰέυμε Ἐπιϑία-- 
πεμίαϑ Ρ. 1720, 49. Οομῆ. Αἰ! ρβίαπι Ρ. 327 ἡ. Σφηξὶν] Ν. 493. 

ὀρφὼς] ὀρφῶς ϑομινοῖθι. ἐχ Αὐιβίορθᾶπο, προφέρονται] 
προσφέρονται ΒΡ, ὄρκυνος Ὁ. ὅρχυνος ΡΤ, ἕν τῷ περὶ ᾽χ- 
ϑύων οἴκ. Β. 
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; 98, ΟΡΚΥΝΌΣ:. ΔΣωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τοὺς ὁρ- 
κύνους ἐχ τῆς περὶ ᾿Ηρακλέους στήλας ϑαλάσσης περαιου- 

ἁ μένους εἴς τὴν χαϑ'΄ ἡμᾶς ἔρχεσϑαι ϑάλασσαν" διὸ καὶ 
πλείστους ἁλίσχεσϑαι ἐν τῷ Ιβηριζῷ καὶ Τυρρηνιχῷ πε- 
λάγει" κἀντεῦϑεν χατὰ τὴν ἄλλην ϑάλασσαν διασκίδνασϑαι. 
“Ἱκέσιος δὲ τοὺς μὲν ἐν ἀδείροις, ἁλισκομένους πιμελεστέ- 

θόυς εἶναι, μετὰ δὲ τούτους τοὺς ἐν “Σικελίᾳ. τοὺς δὲ 

πόῤρω ᾿Ἡρακλείων στηλῶν ἀλιπεῖς, διὰ τὸ πλθόῥὰ τόπον 

ἐχνενῆχϑαι. ἐν Τί ἀδείροις μὲν οὖν τὰ χλειδία χαϑ' αὑτὰ 
ταριχεύεται, ὡς χαὶ τῶν ἀνταχαίων αἵ γνάϑοι καὶ ̓ οὐρα- 
γίσκοι χαὶ οἱ λεγόμενοι μελανδρύαι. ἐξ αὐτῶν ταριχείονται. 

6 “Ἰχέσιος δέ φησι τὰ ὑπογάστρια αὐτῶν λιπαρὰ ὑπάρχοντα 
τῇ εὐστομίᾳ πολὺ διαλλάσσειν τῶν ἄλλων μερῶν, τὰ δὲ 
χλειδία [μέρη] εὐστομώτερα εἶναι τούτων. 

99. ΟΝΟΣΣ καὶ ΟΝΙΣΚΟΣ. ὄνος, φησὶν (4ριστοτέ- 
μὴν ἐν τῷ περὶ ξωικῶν, ἔχει στόμα ἀνερρωγὸς ὁμοίως τοῖς 
γαλεοῖς χαὶ οὐ συναγελαστικός. χαὺ μόνος οὗτος ἰχϑύων 
τὴν καρδίαν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἔχει χαὶ ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ λίϑους 
ἐμφερεῖς μύλαις. φωλεύει δὲ μόνος ἐν ταῖς ὑπὸ χύνα ϑὲρ- 

μοτάταις ἡμέραις, τῶν ἄλλων ταῖς χειμεριωτάταις φωλευύν- 

ἔ των. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν Ἐπίχαρμος ἐν Ἥβας. χάμῳ, 

ΙΜεγαλοχάσμονάς τε χάννας κἠχτραπελογάστορας. ὄνους, 
ϑμρέρμῇ δ᾽ ὄνος ὀνίσκου » ὡς φήσι Δωρίων ἐν τῷ περὶ 

ὀρκύνους] ὁρκύνοὺς Ρ, ; 

918 ἅ. εἰς τὴν Β. ἐς κα ΡΥῚΙ,, εἰ,έσιος δ] δὲ οἵα. Β. ᾿ Ἐπ 
Βιαεμίυ5 Ρ. 1108, 23. ὀρφῶνν κλειδία, οἷον, ἐν Γαδείροις τὰ κλειδία 
τῶν ὀρφῶν καϑ' αὑτὰ ταριχεξύονται. ἀντακαίων 1,. ἀντακέων ΒΥ. 

᾿μελανδρύαι ὈΑϑδΌΡΒοΠπαΒ. μελανυδρίαν ΑΒΌ, μελανδρίαι Ῥ͵ΤΩ., 

910 8. Ἱπκέσιος δέ] δέ οπι. Β. τὰ δὲ] τά τὲ ϑομυνοίρῃ.. 
μέρη ἄοϊοέ δεμυνεῖρῃ., ἐν τῷ περὶ] ἐν περὶ Β. ζωικῶν] τρωΐ- 
κῶν Β. ἔχεν Τι. ἔχειν ῬΥ. καὶ οὐ]. καὶ οπι.- Ὁ, φωλεύεν 
δὲ Β, φωλεύει τε ΡΥΙ,. 

Ο ΘΙ ἢ, ἐν Ἥβας γάμῳ οπι. Β΄ μεγαλοχάσμονας ΑΒΟΏ. μεγα- 
λοχάμμονας Ρ. 327 ἔ, μεγαλοχὰς μονώς ΒΥΤ,. , κἠκτραπελογάστορας 
δον ει, σχῆπτρω πελογάστορας ΑΒΡ. πελογάστοροις Ο. ἐχτραπελο-- 

γάστορας 1.. ποικιλογάστορας ν. κἠχτραπελογάστρονας ῬῬοχβοηϊίβ. Ο]6- 
ἤιθη8 ΑἸεχ, Ραθάαβ. Π. 1, ρ. 176. δᾶ, Ῥοεξ τὸν ὄνον ἐκτράπελόΞ 
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ϑῶ γράφων οὕτως , Ὄνος,. ὃν χαλοῦσί τινες, γάδον. 
γαλλερίδας, ὃν καλοῦσί τινὲς, ὀνίσχον τε καὶ μάξεινον. “ 
Εὐϑύδημος. δὲ ἐν τῷ περὶ ταρίχων » Οἱ μὲν βάκχον (φησὶ) 
καλοῦσιν, οἱ δὲ γελλαρίην, οἱ δὲ ὀνίσχκον,““ ᾿ἀρχέστρατος 

δὲ φησι 

816 ὃ Τὸν δ᾽ ὄνον ἀνϑηδὼν, τὸν καλλαρίαν καλέουσιν ὰ 

ἐκτρέφει εὐμεγέϑη, σομφὴν δὲ τρέφει τινὰ σάρχα, 
κἄλλως οὐχ ἡδεῖαν, ἔμοιγ᾽ .ν ἄλλοι δ᾽ ον 
αἰγοῦσιν" χαίρει γὰρ ὃ μὲν τούτοις; ὁ δ᾽ ἐχείνοις. 

100. γι ΟΥ̓ΝΧΥΠΟΥΣΣ, πουλύποδος. οὕτως φασὶν οἱ 
᾿4ττιχοὶ , ὡς καὶ Ὅμηρος. 

Ὡς δ᾽ ὅτε πουλύποδος ᾿ϑαλάμης ἐξιλχομένοιο. ὑ 
ἀνάλογον" παρὰ τὸ ποὺς γάρ. γέγονεν, τὴν δὲ αἰτιατικὴν ; 

ν» πουλύπουν φασὶν ὡς ᾿ἀλκίνουν καὶ Οἰδίπουν. καὶ τρίπουν β 
δὲ λέβητα͵ “ἰσχύλ ος εἴρηχεν ἐν ᾿ϑάμαντι ἀπὸ ἁπλοῦ τοῦ β 
ποὺς, ὡς νοῦς. τὸ δὲ πώλυπον. λέγειν «Αἰολικόν" ᾿Δ4ττικοὺ 

γὰρ δον πρνβα μὴ ρηνονω, Δαιδάλῳ ν β 

γαστρον μπγιυμβ χαλεῖ δ᾽ κωμικός; 6 ς ἔν. τῷ ἀρὰ Ἄνα κράμίε 
οὕτως οπ.. Β, καλοῦσι Β. ϑοΓιθοθδίαν χαλέουσι. (οπέ. δά ν᾿. 

312. ".. γαλλερίδας) Οοπξ, Ρ, 312 ἃ. καλοῦσι) ϑογθο δέ 
καλέουσι. , μάξεινο»})] μυξῖνον Ο.,, ΜΙΆ. μύξινον. ““ ΟΑΒΔΌΒΟΠιΙΒ. 
Ψιᾶς δηπαέαδεϊοποπι, Εὐθύδημος] εὐθύδαμος Β. ἂν τῷ περὲ 
ταρίχων οπ Β.:  ᾿γελλαρίην] δεν!θοθαέυ γελαρίην. γαλλερίην (, ἀυΐ 
μεξδιαβ λλὲ ἴθ ᾿ϊέαγα μαδδέ, Ψιάθ δμῃποέδέϊομθμι.. δέ φησι οπι, Β. 

3106 ἃ. Ἀγομοβέγαξ νυ. 1, οι. Ὁ. Ψ. 1. ̓ Ανϑήδων ἴ,. ἀνοήδων 
ΡΥ. Ὁ. 2. ἀρχέστρατος δέ φησιν ὅτι ὃ ὄνος σομφὴν τρέφει σάρκα Ὁ. 

ἐχτρέφει] ἐχτρέφη ΒΡ. εὐμεγέϑη σομφὴν. [.. εὐμεγέθης ὁμ-- 

φὴν ΑΒΡ. εὐμεγέφῃς ἀμφὴν Υ. Υ, ὃ. καλλμῃ Οογαῦβ, χαλῶς ΡΠ. 
᾿ς ἔμοιγ᾽, ἄλλοι δ᾽ αἰνοῦσιν) “ἐμοί γε. ἀλλ᾽ ὃ δαίνουσαν Α, ἔμοιγε. 

ἀλλ᾽ ὑδαίνουσαν ΒΡ, ἐμοί γε ἀλλ᾽ οἰδαίνουσαν Ὁ. ἐμοί μὲ ἀλλὰ δαίνου-- 
σαν Ψ|. Ἰηάϊοανὶ Ἰδοαηᾶπι. αὐνοῦσιν νἱάογαὰξ Ἠετΐπρα ΟΡβοσγναίέ. ρ. 
182. “Πουλύπους] πολύπους ῬΡΥΙ,. πολύποδος, 'ἱπ πουλύποδος 

80 τὸ τηυίδέαπι, δορδϑϑὶε οχ Ὁ. Ὅμηρος) Οάν85. ε, 432. 

πουλίποδος Β. "ἀνάλογον ΡΥ. ἀνὰ λόγον 1,. Οοπῇ. Ρ. 316 ς, 

ποὺς ἈΌ. ποῦς ΡΥ͂Ι,.. Ῥατγίέον ἱπῆγα. . σπουλύπουν) πολύπουν ῬΎΤ,.- 
ὡς ἀλκίνουν ΑΒΟ. ὡς καὶ ἀλκένουν ΡΥΠ,. 

316 Ρ. Αἰσχύλος) Ἐπιβίαί 5 Ρ. 1541, 9. Οοπῖ. 11. ν. 37 " 

αἰσχύλος εἴρηκεν Ὁ. αἰσχύλον εἰρηκέναν ΡΥ. 6Ὸ6Οὃ ὧς νοῦς Β. 
Τιεποθαξαι ὡς ὃ νοῦς. ὃ νοῦς Οπῖ580 ὡς ΡΕ δ πώλυπον ΑΦΡ, πόλυ- 

πον 1... ᾿Αττικοὶ -- λέγουσιν οτι. Β., πουλύπουν»] πολύπουν 

ΡΥ. ἐᾶν» διιδάλῳ Β, ΑΥΒιορ δ ηῖ8 Ιόθο5 ΡῬιυΐοσεβ ἀπο 

“- 
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Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα πουλύπους χαὶ σηπίας; 
καὶ πάλιν.͵,, Τὸν πουλύπουν μοι ἔϑηκε.“ καὶ πάλι 

“Πληγαὶ λέγονται πουλύπου πιλουμένου. 
᾿ἡλκαῖος ᾿ΑΠδελφαῖς μοιχευομέναις 

᾿Ηλίϑιον εἶναι νοῦν τε πουλύποδος ἔχειν. 

᾿ἀἀμειψίας. Κατεσϑίοντι » 4εῖ μὲν, ὡς ἔοιχε, πολλῶν που: 

ς λύπων.““ Πλάτων. Παιδίῳ (Ὥσπερ τοὺς πουλύποδας πρώ- 
τιστα σέ.“ ᾿ἀλχαῖος,,, Ἔδω δ᾽ ἐμαυτὸν ὥσπερ πουλύπους. “ 
οἱ δὲ πουλύποδα προφέρονται ἀνάλογον τῷ ποὺς ποδὸς 
ποδὶ πόδα. Εὔπολις Δήμοις : 

“Ανὴρ πολίτης, πουλύπους ἐς τοὺς τρόπους. 
101. Διοχλῆς δ᾽ ἐν πρώτῳ ᾿ γγιεινῶν,, Τὰ. δὲ μαλάκια 

(φησὶ) πρὸς ἡδονὴν χαὶ πρὸς. τὰ ἀφροδίσια" μάλιστα δὲ 
οἱ πουλύποδες. “ ἱστορεῖ δ᾽ ᾿“ἀριστοτέλης τὸν πουλίποδαὰ 

ἔχειν πόδας ὀχτὼ, ὧν τοὺς μὲν ἄνω δύο καὶ κάτω ἐλα- 
χίστους, τοὺς δ᾽ ἔν μέσῳ μεγίστους" ἔχειν. δὲ καὶ κοτυλη- 

ἃ δόνας δύο, αἷς τὴν τροφὴν προσάγεσϑαι" τοὺς δ᾽ ὀφϑαλ- 
μοὺς ἐπάνω τῶν δύο ποδῶν" τὸ δὲ στόμα καὶ τοὺς οδόν- 

τας ἐν μέσοις τοῖς ποσίν. ἀναπτυχϑεὶς δὲ ἐγχέφαλον ἔχες 
διμερῆ. ἔχει δὲ καὶ τὸν λεγόμενον ϑόλον, οὐ μέλανα κα- 
ϑάπερ σηπία, ἀλλ᾽ ὑπέρυϑρον, ἐν τῷ λεγομένῳ μήκωνι- 
ὃ δὲ μήκων 'χεῖταν ἐπάνω. τῆς κοιλίας οἱονεὶ κύστις. σπλάγ-- 
χνον δ᾽ οὐκ ἔχει ἀναλογοῦν. τροφῇ δὲ χρῆται ἔστιν ὅτε 

- 

οπι. Ὁ. Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα τεροβιευδη εχ Ρ.. 323 6. ὉΒὶ Νᾶδο εχ 
Τθαπαιάϊθιι5 αἴοεγυπειν, ταῦϑ᾽ ἑκόντα ΡΥ], οπιΐββο καὶ, σηπίας 

καὶ πουλύπους 322. πονάῤδουεὶ πολύπους ΡΥΙ,. πολύπουν 

ΡΥ. καὶ πάλιν ΒΡ, Αϑεγαξ καὶ 5 πληγαὶ ΑΟ. πηγαὶ ΡΥ]. 

᾿πολύπου ῬΨΠ. ὁ ᾿Ἠλίϑιον] ἢ λῖϑον Β. πουλύποδος 
ΛΟ. πολύποδος ΡΥΤ, εἐ Ἐπιβέδέμιι5 Ρ. 1541, 39. πουλύπων) πο-- 
λύπων ΡΥΙ,... Παιδίῳ Οἀξααθοήυβ. ΓΙΡΥῚ παιδί ὁ πουλύποδας] 
πολύποδας ΡΥ]. 

1066. ὥσπερ πουλύπους ϑοινν εἰρη. Τάθυὶ δὲ Ἐπδβεαεμίιβ Ρ. 1541; 
34, πουλύποδα Α. πολύποδα ΡΥ͂Ι,. ποὺς] ποῦς ΡΥΙ,. πους, δὸς» 
δῖ. δα Β. .- πουλύπους] πολύπους Ῥ, δ᾽ ἐν] δ᾽ οπι. Β. 
πουλύποδες ΑΒ. πολύποδες ΡΥ͂Ι,. πουλύποδια) πολύποδα ΡΥ͂Ι,, πο- 
λύποδ᾽ Β. ἄνω οπι. Ῥ. » νῷ ον Γ“ ; 

.316 ἀ. ἔχει ἀναλογοῦν ΑΒΟ, ἔχειν ἀναλογοῦν ῬΥΤ,. ἔστιν ὅτε 
Ι,. ἔστιν δὲ ὅτε ΡΥ, ᾿ ΣΝ 
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καὶ τοῖς τῶν κογχυλίων σαρκιδίοις; τὰ ὄστραχα ἐκτὸς τῶν 
δ ϑαλαμῶν. δίπτων" ὅϑεν διαγινώσκουσιν οἱ ϑηρεύοντερ. 
ὀχεύει δὲ συμπλεκόμενος. χαὶ πολὺν ̓χρόνον πλησιάζει διὰ 

τὸ ἄναιμος εἰναι. τίκτει δὲ διὰ τοῦ λεγομένου. φυσητῆρος, 
ν ὃς ἐστι πόρος τῷ σώματι. καὶ τίκτει ῳὰ βοτρυδόν.. 

ο ΘΙβς “Δέγουσι δὲ χαὶ ὡς, ἂν ἀπορήσῃ τροφῆς; αὑτὸν 

᾿ ,χατεσϑέξει. ὧν εἷς, ἔστι χαὶ ὃ. χωμῳδιοποιὸς Φερεέχράτης. ' 

ἶ ὀὗτος γὰρ ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις φησὶν "Ἡγρίοις. 

᾿Εν ϑρύσχοισιν "καὶ βρακάνοις 
καὶ στραβήλοις ζῆν" ὁπόταν δ᾽, 
ἤδη πεινῶσι σφόδρα, 
ὡσπερεὶ τοὺς. πουλύποδας Ἢ. 

ἔ κι χκ κα νύχτωρ περιτρώ-. ᾿ 
γεν αὑτῶν τοὺς δαχτυλοὺς. 

καὶ Δίφιλος" ἐν ᾿Βμπόρῳ (ἀξ 

᾿Πουλύπους" ἔχων ἁπάσας ΕΔΗ͂ΔΗΝ τὰς πλεχτάγας, 

οὐ περιβεβρωχὼς ἑαυτόν. ἐστιν ̓ φίλτατε: 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶ ψεῦδος. ὑπὸ γὰρ τῶν ̓γόγγρων διωχόμενος 
τοὺς πόδας ἀδικέϊται. λέγεται δ᾽ ὡς, ἂν τις ταῖς ϑαλά- 

μᾶις αὐτοῦ ἅλας ὑποσπείρῃ, εὐθέως «ἐξέρχεται. ἱστορεῖται 
δὲ καὶ ὅτι φεύγων διὰ τὸν φόβον: μεταβάλλει τὰς χθόας | 

817 καὺ ἐξομοιοῦται τοῖς τόποις ἐν οἷς χρύπτεται, ὡς καὶ ὃ ᾿ 

; 

| 

---------Ὡ-Σῷ»-Σ--- - :-ὄ:..-.--Σ ὦ Ξὄ.Ψᾧ 

Μεγαρεὺς Θέογνίς φησιν ἐν ταῖς ἐλεγείαις Ἐπ ἫΝ 

“Πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόχου ᾽ ὃς ποτὶ πέτρῃ. 

Τῇ προσομιλήσῃ ; τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. 

8106 6. τροφῆς, αὑτὸν] 1,65 αΐιτ τροφῆς» ὅτι αὑτὸν. χωμῳ-- ὗ 

διοποιὸς ΑΒ. κωμῳδοποιὸς ΡΥΨΤ,. ῬΠΒΟΓΘοΓἐΙ5. υθῦβιι8. ὁπ. Ὁ. 

γ..1. ἐνθρύσκοισι ΑΒ. ἐνθρύσκουσι ΡΎΣΥ ΟΥ͂. 2. στραβήλοις 1.. ᾿ 

στροβύλοις ΡΥ͂. Υ. 4. ὡσπερεὶ) ὥσπερὺ Α, ὡς περὶ Β. ... πουλύ- ἰ 

ποδας ϑ'οῃνν οἰρἢ. πολύποδας ἘΠ, 

316 Ὁ ν΄. 5. Πιδουπαπὶ Ἱπάϊοανιε ΠΟΡγᾶθυσ. δὰ Αγ βίορῃ, ΝᾺΡ. 

ν. 518:}. 22: δὲ ἐπ Αἀὐδοιᾶίβ ρ. (120). . Υ. 6. αὑτῶν 1. αὐτῶν 
Ρ, ἐν τῶν Υ. ΘΙΡΉΏΠΙ ν. 1. πουλύπους ἌΟ. πολύπους ΡΥΤΩς [ 

γ, 2. δχρὶ δὲ Ρογβοπιιβ ἑαυτὸν αὐτὸς ἐστι --: . φίλττε ΑΒ. φίλ- 

τάτα ΡΥῚ,. τῶν γύγγρων) τῶν οπι. ΒΒ... ...... ΣῪ. ἣ 

εὐν 817 ἃ. Θέογνις] . 21... ΟὃϑΦφᾳφΦφὍ', 1. πολύπου ΒΡ. Υ. 2. ] 

προσομιλήσεν Ὁ. Μὰ ΜΡ ὩΣ } 
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ὁμοίως ἱστορεῖ Χχαὶ Κλέαρχος. ἐν δευτέρῳ" περὶ Μαδνθηὴν 
παρατιϑέμενος τάδε τὰ ἕπη, οὐ δηλῶν ὅτου ἐστὶ, 

Πουλύποδοός μοι, τέκνον, ἔχων. γόον, ᾿βμφίλοχ᾽ ἥρως, 

τοῖσιν ἐφαρμόξου τῶν κέν χατὰ δῆμον Ἱ ἵκηαι 
103. Περὲ δὲ “Τροιζῆνα τὸ παλαιόν φησιν ὃ αὐτὸς 

Κλέαρχος οὔτε τὸν ἑερὸν καλούμενον πουλύπουν οὔτε τὸν 
κωπηλάτην πουλύπουν νόμιμον ἦν ϑηρεύειν, ἀλλ᾽ ἀπεῖπον 
τούτων τε καὶ τῆς ϑαλαττίας χελώνης μὴ ἅπτεσϑαι. ὃ δὲ 
πουλύπους ἐστὶ συντηχτιχὸς καὶ λίαν ἀνόητος. πρὸς γὰρ. 
τὴν χεῖρα τῶν διωκόντων βαδίζει καὶ διωκόμενος ἔστιν ὅτε 
οὐχ ὑποχωρεῖ. συντήκονται δ᾽ αὐτῶν αἱ ϑήλειαι μετὰ τὸν 
τόχον χαὶ παρίενται" διὸ καὶ ῥᾳδίως ἁλίσκονται. ἑωράϑη- 
σαν δέ ποτε καὶ ἐπὶ τὸ ξηρὸν ἐξιόντες, μάλιστα δὲ πρὸς 
τὰ τραχέα τῶν χωρίων". ̓ φεύγουσι γὰρ τὰ λεῖα. καὶ χαί- 
θουσι δὲ τῶν φυτῶν χαὶ ταῖς ἐλαίαις καὶ. πολλάκις εὖ- 

ροίσχονται ταῖς πλεκτάναις περιειληφότες τὸ στέλεχος. ἔφω-- 

ράϑησαν δὲ χαὶ. συχέαις προσπεφυκυίαις.. τῇ ϑαλάττῃ 

προσπλεκόμενοι καὶ τῶν σύχων ἐσϑίοντες, ὡς φησι Ἀλέαρ-. 

χος ἐν τῷ ̓ περὶ τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ-. ἔστι δὲ δεῖγμα τοῦ ἤδεσϑαι 
αὐτοὺς τῇ ἐλαίᾳ καὶ τοῦτο" ἔαν τις χλάδον τοῦ φυτοῦ 
τούτου χκαϑῇ εἰς τὴν. ϑάλασσαν καϑ' ἣν εἰσι, πουλύποδες 
καὺ μικρὸν ἐπίσχῃ, ἀπονητὶ ἀνέλχεν τῷ χλάδῳ πέριπλεχο-. 

δμϑίως Σϑτορεῖ οπι. Ἐ, ἌΣ οπι. Β., παρατιϑέμενος παρατί- 

ϑέται Β. καὶ Κλέαρχος, Φ ἢ ἢ -- Ο: υμπᾶς ΟἸεάΓο!ο ΠΟΒ 
ὙΘΥΒ.5 ἘΠ θα1 ἘΠιβέδε 5 ἢ. 1541, ᾿Απεϊξοητιϑ Οαγυϑέϊιι8. Ὁ. 
29. -- ὅϑεν δῆλον χαὶ ὃ ποιητὴς τὸ ἡ χε ἔγραψε 

ΠΠουλύποδος ὡς τέκνον ἔχων ἐν οτήϑεσι ϑυμὸν ̓ 

"τοῖσιν ἐφαρμόζειν, . , 

Ἧ 1. νόον ΑΒΟΡ δὲ Ἐππεδεμῖπδ.. ψόου ὟΙ.. 

317 ". Ψ. 2. ἐφαρμόζου Ὁ δὲ Ἐπιβέαιμα5. ἐφαρμόζων ΡΥ], 
ὧν κεν κατὰ ΒομννοΙρα; ὧν χαὶ ΑΒΡΥΨ, ὧν κε Ὁ δὲ Ἐπβέαμιϊι5. ὧν ὧν 
καὶ Τ,. τῶν κεν καὶ ΒοΘΟΚΗΙ5 δ ῬΡίπᾶανὶ ἔγαρπι. Ρ. θ00. ᾿Ἔχ οἃ- 

ρῖέθ 103. ΡΙανὰ ὀχρογρϑῖε Ἐπβίαίϊα5 Ρ. 1541, 24. Κλέαῤχος 
οπι. Β. τὸν ἱερὸν] τὸ ἱερὸν ΒΡ. πουλύπουν νόμιμον ῬΥ͂. ποὺ» 
λίπουν νόμιμον 1,. πολύπουν νόμιμον Β., πουλύπους) πολύπους ΡΥΤΩ. 

. τῶν διωχόντων} τοῦ διώκοντος Β. ἑωράθησαν)}. ἐφωράϑησαν ᾿ 
Οαβαυθομιβ εὐ Ρουβομαβ. ἐὴ 5 

317 ο. ϑαλάττῃ) θαλάσσῃ Β. 5 καϑῇ ΔΟ. καϑίέει Τω καϑιεῖ Ῥ' 

πουλύποδες Α. πολύποδες ΟΡΥΪω. 
ἈΤΗΉΚΝΑΕΙ5. 1], 45 



“Ὁ, ΟΝ 
μένους ὕσους ἐϑέλει. ἔχουσι δὲ τὰ μὲν ἄλλα μέρη ἱσχυρό- 
τατα, τὸν δὲ τράχηλον ἀσϑενῆ. 

104, ̓ Ἵἔγεται δ᾽ αὐτῶν τὸν ἄρρενα ἕλχειν αἰδοιῶδές ὦ 
τι ἐν μιᾷ τῶν πλεχτανῶν, ἐν ἧ αἵ δύο μεγάλαι χοτυλης- 

δόνες εἰσίν. εἶναι δὲ τοῦτο γευρῶδες μέχρι εἰς μέσην τὴν 
πλεχτάνην ἅπαν προσπεφυχός.. ἐν δὲ πέμπτῳ μορίων φησὶν 
““ριστοτέλης » Πουλύπους ὀχεύει τοῦ χειμῶνος καὶ τίκτει 

τῷ ἔαρι. φωλεύει δὲ περὶ δύο μῆνας. ἔστι δὲ πολύγονον 
τὸ ζῶον. διαφέρει δ᾽ ὁ ἄρρην τῆς ϑηλείας τῷ τε “τὴν χε- 

φαλὴν ἔχειν προμηχεστέραν καὶ τὸ καλούμενον. ὑπὸ τῶν 
ἁλιέων αἰδοῖον ἔχειν ἐν τῇ ἢ πλεχτάνῃ. ἐπωάξει δὲ ὃ ὅταν τέκῃ" 

διὸ χαὶ χείριστοί εἶσι κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον. ἀποτίχτει 
δ᾽ ὁ μὲν. πουλύπους ἢ) εἰς ϑαλάμας ἢ εἰς κεράμιον ἢ τι 

ἄλλο τοιοῦτο κοῖλον. καὶ μεϑ' ἡμέρας. πεντήχοντα ἐχ τῶν 
ὠῶν πουλυπόδια ἐξέρπει ὥσπερ, τὰ φαλάγγια πολλὰ τὲ 
πλῆϑος. ὁ δὲ ϑῆλυς πουλύπους ὁτὲ μὲν ἐπὶ τοῖς φοῖς, ὁτὲ 
δ᾽ ἐπὶ τῷ στόματι προχάϑηται τῆς ,ϑαλάμης , τὴν πλε- 

ζ{ χτάνην ἐπέχων." ὼ Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ περὶ τῶν μεταβαλ- 

λόντων τὰς χρύας τὸν πουλύποδά φησι τοῖς πετρώδεσι μά- 

λιστα μόνοις συνεξομοιοῦσϑαι, τοῦτο ποιοῦντα φόβῳ καὶ 

φυλακῆς χάριν. ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν ἐν τῷ ξηρῷ διατριβόν- 

[. 

ἕλκειν ΑΒΟΡΨ οὐ Ὁδβαυθοπίδηὶ, ἔγειν ΒΔ511, οἔ 1, ὁχ Αὐ᾽βϑέοί, Η," Α. 

ν. Ὁ, 1. νΡ. 188. πλεχτανῶν Ὁ. πλεχτάνων ΡΥΤ, μέχρι 
ΑΒΟΡ μέχρις 1. πέμπτῳ! 10, 1. ν. 196. 16, 1. 2. θ. ν». 218. 
217. μορίων ῬΙ., ζώων Ψ. φησὶν οπι. Β. “Πουλύπους] 
πολύπους ΡΥ. Ὀχεύει] ὀχεύειν Β. τίκτε τίχεειν Β.. 

317 6. ὃ ἄρρην] ὃ ὁπ. Β. καὶ τὸ ΑΒΌΡ, καὶ τῷ τὸ ΥἹ,. 

πουλύπους Ἀ. πολύπους ῬΥΠ. τοιοῦτο ΑΒΌΡ. τοιοῦτον Ψ1.. 
πουλυπόδια)] πολυπόδια ῬΥΤ,. τὸ πλῆθος αἀά, 1.,., 05ι. ΒΡΨ, Ἐκ 
Ατϊβίοίθ!α (ῳ. 2158.) αδἀάϊάϊε Β 851]. ὃ δὲ ϑήλυς --- ἐπέχων οπι. Ὁ. 

πουλύπους Α. πολύπους ῬΨΙ,. τοῖς ὠοῖς, ὅτε δ᾽ ἐπὶ ὁχ Ατι- 

βιοίθὶο Ψ. 10, 6. Ῥ. 217. αἀά. Βα5:}. οὐ Τ.. οὔι. ΑΒΡΥ. προχά- 
ϑηταν ΒΡΨΥ͂ οὐπὶ Δ) γ158 πιθ ογ 5 Αγιβιοίε]ϑ. προσκώϑηται ΒαΒ81}. οὲ 

1, οχ Αγιβέοίεϊο. ϑαλάμης 1.. ϑαλάσοης ΡΥ͂. 

Θ17 ἢ. Θεόφρτιιστος) ΨῸ]. 1. ν. 830. δὲ ὁπι. Β, πουλύ- 
ποδα] πολύποδα ΡΥΤ,. μόνοις ΑΒΟΡΥ. τόποις 1; εἰ δέδρ!δπαβ δά 
ὙΠΘΟΡΒγαβίμιη, ἢ μόνοις τόποις Ὁ βαυ θΟμ 5. ᾿ς “πριοῦντα (Ὁ. ποιοῦν- 

τ ΡΥ. διατριβόντων ζώων ὁπι, Β. Πιοοὰ5. ΤῊΘΟΡΙΓαβεὶ δὲ γο]. 

πω »..ὦϑ. δ τπἰὐνων ὐὐὐὐπνϑσάπ. σὩ 
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των ζώων οὐ δέχεσθαί φῆσι τοὺς πουλύποδας. τὴν ϑά- 
λατταν. ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν κατὰ τόπους διαφορῶν. ὃ Θεό- 
φραστος πουλύποδας οὐ γίνεσθαί φῆσι περὺ Ἑλλήσποντον. 

ψυχρὰ γὰρ ἡ ϑάλασσα αὕτη καὶ ἧττον ἁλμυρὰ, ταῦτα 
δ᾽ ἀμφότερα πολέμια πουλύποδι. 

105. ,Ἅ,Ἰ Ο δὲ ναυτίλος καλούμενος (φησὶν ̓ ριστοτέ: 
λης) πουλύπους μὲν οὐκ ἔστιν, ἐμφερὴς δὲ κατὰ τὰς 
πλεκτάνας. ἔχει. δὲ τὸ νῶτον ὀστραχόδερμον. ἀγναδύνει δὲ 

8318 ἐκ τοῦ βυϑοῦ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἔχων τὸ ὄστρακον, ἵνα μὴ τὴν 
ϑάλατταν ἕλκῃ" ἐπαναστραφεὶς δ᾽ ἐπιπλεῖ, ἄγω ποιήσας 
δύο τῶν πλεκτανῶν ; αὖ μεταξὺ αὑτῶν λεπτὸν ὑμένα ἔχουσι 
διαπεφυχότα, ὡς χαὺ τῶν ὀρνίϑων οἱ πόδες ὁρῶνται μὲ- 

ταξὺ τῶν δακτύλων δερμάτινον ὑμένα ἔχοντες" ἄλλας δὲ 
δύο πλεχτάνας καϑίησιν εἰς τὴν ϑάλασσαν ἀντὶ πηδαλίων. 

ὅταν δέ τι προσιὸν ἴδῃ , δείσας συστέλλει τοὺς πόδας καὶ 

πληρώσας αὑτὸν τῆς ϑαλάσσης κατὰ βυϑοῦ ὡς τάχος 

Ὁ χωρεῖ.““ ἐν δὲ. τῷ περὶ ζωιχῶν χαὶ ἰχϑύων »»«Πουλύπους 

(φησὶ) τὶς ὃ μὲν τρεψίχρως, ὁ δὲ ναυτίλος. 

106. Εἰς τὸν ναυτίλον τοῦτον φέρεταί τι Καλλιμάχου 
τοῦ Κυρηναίου ἐπίγραμμα οὕτως ἔχον 

᾿ Ἀόγχος ἐγὼ, Ζεφυρῖτι, παλαίτερος, ἀλλὰ σὺ νῦν με, 
Κύπρι, Ζεληναίης ἄνϑεμα πρῶτον ἔχεις, 

γαυτίλον; ὃς πελάγεσσιν ἐπέπλεον, εἰ μὲν ἀῆται, 

1. Ρ. 827. τ πουλύποδας] πολύποδας ΡΥ͂Τ,. ϑάλατταν] ϑάλασ- 
σαν Β. ἐν δὲ τῷ] Ιθ1άοπι ᾿. 827. ὃ Θεόφραστος οτῃ. Β., ᾿ 

πουλύποδας]) πολύποδας ΡΥΤ,. ταῦτα δ᾽] ταῦτ᾽ Β. 
πουλύποδι)] πολύποδι ῬΥῚ...  πουλύπους] πολύπους ΡΥ]... κατὰ 

τὰς ΑΓ. τὰς οι. ΡΥΙ,. τὸ νῶτον] γόνω τὺν Ῥ. ἱ 

ος 3]8 δ΄ ἀναδύνει) ἀναφέρει Ὁ. . ἐπαναστραφεὶς Ῥ, Β4511, εξ Τ,. 
ἕπαναγραφεὶς Ψ΄., δ᾽ οι, Β. αὑτῶν] αὐτῶν ῬΥΤ,. δρῶν- 
ται) ὁρῶντας Β. χαϑίησιν) καϑίστησιν Β. δείσας Ὁ δὲ 6Θρί- 

ἕστηθ ἨΟΕΒΟΒοΙΙ. δήσας ΡΨ]... .-. αὑτὸν ΛΑΟΥ͂. αὐτὸν ΒΡ. τὸ ὄστρα- 
χον ΒΆ811. δὲ 1, οχ Ατιβέοί. Η. Α. 1Χ. 25, 12. ρ. 455. 

318 ". πουλύπους) πολύπους ΡΥΤ,. τρεψίχρως Τν. τριψίχρως 
ΓΆΒΟΡΨΥ., εἰς ΑΟ. ἐπὸὲ ΡΥΙ],. οι. Β. Καλλιμάχου) Ἐ. 278. 
εἀ. τη. [πὶ ἃρρθπάϊες δᾶ Αμπέμοϊορ. Ῥαϊαΐ, ψνο]. 11 ρ. 770. Τοΐυπι 
ΘΡ᾿ στα 0η).. Ο δὲ ορίζοπιθ Ἠοθβοι 1 μῖ8 δαβογιρεῖβ, εἰς τὸν 

ναυτίλον τοῦτον φέρεταί τι ἐπίγραμμι,, καλλῃιάχου τοῦ κυρηναίου. ὃ ἐπεὶ 

ἔσφαλται, οὐ μετέγραψας Ξ5οὕτως ἔχὸν οι. ΒΒ, . Ψ, 1. μὲ ΡΥ], 
μον ΑΒ, Υ, 3. ναυτέλου Τοιμρίι. Επιδηῆς το]. 1Π. Ρ. 298. 

45 κα 
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τείνας οἰχείων λαῖφος. ἀπὸ προτόνων" 
δ εἰ δὲ γαληναίη λιπαρὴ ϑεὸς ; οὗλος ἐρέσσων 

ς ποσσὶ γι», ὥστ᾽ ἔργῳ τοὔνομα συμφέρεται. 
ἔκ ε΄, ἔπεσον παρὰ ϑῖνας ᾿Ιουλίδος, ὃ ὄφρα γένωμαι 

σοὺ τὸ περίσκεπτον παίγνιον, “Δρσινόη, 
μηδέ μοὲ ἐν θαῦύμθην ἔϑ'᾽, ὡς πάρος, εἰμὲ γὰρ 

ἄπνους, 
10 τίχτηται γαεεῤῆς ὥὦεον ἀλκυόνης.. 

Κλεινίου ἀλλὰ ϑυγατρὺ δίδου χάριν" αὖνε γὰρ ἐσϑλὰ 
ῥέζειν, καὶ σμύρνης ἐστὶν ἀπ᾽ «Αἰολίδος. υξ ᾿ 

ἃ ἔγραψε δὲ καὶ Ποσείδιππος εἰς τὴν ἐν τῷ Ζεφυρίῳ τιμω- 

μένην ταύτην “Ἀφροδίτην τόδε τὸ ἐπίγραμμα. : 
Τοῦτο καὶ ἐν ποταμῷ χαὶ ἐπὶ χϑονὶ. τῆς Φιλαδέλφου 

Κύπριδος ἱλάσχεσϑ᾽ ἱερὸν “Αρσινόης, 

ἣν ἀνακοιρανέουσαν ἐπὶ Ζεφυρηίδος ἀκτῆς. 
πρῶτος ὃ ναύαρχος ϑήκατο αὐρόπεβῳ υὐοι 

ἡ δὲ καὶ εὐπλοίην δώσει καὶ χείματι μέσσῳ 
τὸ πλατὺ λισσομένοις ἐκλεπανεῖ. πέλαγος. 

τοῦ πουλύποδος μνημογεύει καὶ ὁ τισαὸν Ἴων ἐν. Φοίνικι 
ς λέγων ; 

Καὶ τὸν πετραῖον πλεχτάναις ἀναίμοσι 
στυγῶ μεταλλαχτῆρα πουλύπουν χροός. 

| 
᾿ 
| 
᾿ 
᾿ 

318. Ν', 6, ποσσὶ νιν ετπιδππιβ ἃ Οτρλεῖοα Ρ». 771: Ἐμερε- 
Βδέιπ' ποσσὲν ἕν᾽. ὥστ᾽ ἔργῳ Ἀ. ὥσπερ ᾽γὼ Β. ὥσπερ γε Ῥ.- ὥσπερ' 
καὶ ΨῈ.. ν. Υ. ἔκ τ᾽ Ἠοπιβέοσβυβιυβ ἀραιὰ Ιἀσοθϑίυήι δα Απέϊο]. 
Ῥαϊαΐ, γ0]. ΠΙ. ν. 900. ἔς τ ΡΨ... "Ιουλίδος Οαβϑαυθοπαϑ. [ἱΌΓΙ 

Ἰουλίδας. Ψ. 8. τὸ οπι. Ἐξέγπιο!. ΜΙ. Ρ. θ64, 49. [π|θ τὺ τπυίΐαθαξ 
ἘΓποϑδέι Ρ. 279. ᾿Αἀρσινόη ΘΧ ΒΕΉΤΑΘΕ Μ. Ῥόθδοθαθαι 1θτι ἀρ- 

σινόης. Ψ. 10. τέκτηται »οτερῆς Βομεϊοῖι5. τότε τ᾿ αἰνοτέρης 

ΡΥΙ, τίκτει δ᾽ αἱἰνοτέρης Β. ᾿ δρνενν ὠεὸν ῬΨΙ.. ἀλκυό-- 
γος Βοπέϊοιϑ. 

818 ἃ. Ροβιαϊρρὶ δρὶργαπιπια οπι. Ο, ἴπ ἀρρονάϊοο ἃ δὰ ἈπεμοΙ, 
Ῥαϊ]αξ: νοὶ]. Π, ρ, 781. Ὑ. 1. ποταμῷ] πόντῳ Ἰδοοθβι5.. 
Ψ. 8. ἀκτῆς} ἄχρης Ψαϊοϊκ οπαγίαβ δᾶ ΟΠ πη οὴὶ ΕἸ 5. ἔγϑξιν. Ρ. 16. 
λα, ὑπύτο βεορηδίαν ΒνυζΖαηΐ, π᾿ Ζεφέριον: ἔστε καὶ ἄπρα τῆς «Α4ἱ- 
γύπτου, ἀφ᾽ ἧς ἡ ̓ Αφροδίτη καὶ ᾿Αῤσινόη Ζεφυρῖτις, ὡς ἹΚαλλίμαχοςν 
Ψ. 6. ἐκλιπανεῖ Τ,. ἐκλιπἄνει Ὑ, ἐκλιμπάνει ΒΡ. πουλύποδος} πο- 
λύποδος ΡΥῚΙ,. Ἰοπΐβ. γΘ βὰ5 δεία!ε ΕἸ δέαξη5 Ρ. Ε541, 49. 

318 6. λέγων οπι. Β Ε5Ξ Ψ. 1. Χαὶ οι. Ἐ βέλει τι5. ἀναί- 
μονα Ἐϊαβέδίῃἑιι5. Ψ. 2. πουλύπουν Ὑ].. πολύπουν ΒΡ εἰ Βαυβία- 
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107. Εἴδη δ᾽ ἐστὶ ΄πουλυπόδων ἑλεδώνη, πουλυποδίνη, 
βολβοτίνη, :ὀσμύλος , ὡς ᾿Δριστοτέλης ἱστορεῖ χαὶ «Σπεύ- 
σιππος. ἐν δὲ τῷ περὺ ζωικῶν ᾿Αριστοτέλης μαλάκιά. φησιν 
εἶναι πὐῤλῤρδον ; ὀσμύλην, ἑλεδώνην, σηπίαν, τευϑίδα. 

᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ 
ΜΡΣῚ “Πώλυποί τε σηπίαι τε χαὶ ποτανοὶ τευϑίδες, 
, χὰ δυσώδης βολβίεις, ροῦν τ᾽ ἡ ψασακεμι 

ἐ Ἀρχέστρατος δέ φησι 
Πούλυποι ἔν τε Θάσῳ χαὶ. ΓΈ εἰσὶν ἄριστοι- 
χαὶ Κέρχυρα τρέφει μεγάλους: πολλούς τε τὸ πλῆϑος. 

Δωριεῖς δ᾽ αὐτὸν διὰ τοῦ ὦ καλοῦσε πώλυπον, ὡς ᾿Επί- 

χαρμος. χαὶ “Σιμωνίδης δ᾽ ἔφη ,,Πώλυπον διζήμενος.“ ᾽4τ- 

τικοὶ δὲ πουλύπουν. ἔστε δὲ τῶν σελαχωδῶν" τὰ ᾿χονδρώδη 
δ᾽ οὕτω λέγεται 

“Πουλύποδες γαλεοί. τε χύνες. 

μαλάκια δὲ χαλεῖται τὰ «ευϑιδωδή. σιλάχια δὲ τὰ τῶν 
ἐρίων φῦλα. 

5.4.9-....108: ΠΑΓΟΎΡΟΙ. τούτων μέμνηται Ῥρβοκλῆς ἢ (Ξέ- 
ψαώρχος ἕν Πορφύρᾳ οὕτως 

τπῖ5. πουλυπόδων] πολυπόδων ῬΥΊΤ,. ξλεδώνη] ἐλεδώνη Ὁ. 

πουλυποδίνη} πολυποδίνη ΑΒΟΡΥ, πολυποδήνη 1. βολβοτίνη] βολ- 

βοτύνη ΑΒ. Ὑιάε ἀπποίδεϊοποπι. ὀσμύλος} δου θεθαΐυν ὄσμυλος. 
᾿ς ἐν δὲ τῷ περὶ] ἐν δὲ περὸ Β, πουλύποδας Α. πολύποδας ΡῬΎΤ,. 

ἑλεδώνην] ἐλεδώνην Ο.. ἐπίχαρμος δ᾽ ΡΥ͂. δ᾽ οπι. 1,. δ᾽ ἐν 
ἽὭβας γάμῳ οτι. Β. ἘΡ᾿ΟΠΑΓμΐ γδγβιιβ ὑσῖοῦ σϑρθεϊξαν ρ. 323 ἔν: 
Ἀἰέογαπι οπι. Ὁ. Ὑ.1. 1Πὠλυποι] πώλυπες 3238. Ἐϊαδέδίῃξι5 Ρ. 

Ἴ541, 30. ἔστε παρ᾽ ἐκείνῳ (τῷ ᾿Επιχάρμῳ) μααρνην, τοῖαι (οονγ. πληϑυν- 

τικὸν) πώλυποι. ποταναὶ Ὁ. ποταιναὶ Ὑ1,. ποτ᾽ αἰναὶ ΑΡ. 

ἊΝ Ὁ 28 δυσώδης ΟἈΒαῸΒΌΠι5. χαλυσώδεις ΡΥΠ,: χαλεσώδεις Β. 

γραϊαί- τ᾽ Ῥ, δονθοβαίαν γραίαε τ΄, 

318 ἢ. δέ φησι ὁπ. Β΄ - ΠΠηούλυπαι εκ νεὐμῆν, πώλυποι ΡΥῚ,. 
μεγάλους πολλούς δομιυνοῖρῆ, πολλοὺς μεγάλους ΡΥ͂],. τὸ 

πλῆϑος ὁπ. Ὁ. δ᾽ αὐτὸν οἴη. ΒΕ. πώλυπον Ἐπιίδίπιυβ Ρ. 1541, 
29. δουιθεθαίυν πωλύπουν. χαλοῦσι, ΟἸἾ580 πώλυπον, Ὁ. πωλύ- 
'ποὺυν καλοῦσιν Β. Σιμωνίδης] Ἐτ. 143. ν-. 399. Αἰέα!ε Επέαξῃαπ 
Ῥ. 1541, 90. "᾿Αττικοὶ δὲ πουλύπουν οπι. ΒΏ. πουλύπουν 
δομνν Εἶθ. πολύπουν ἈΡΥ͂. πωλύπουν [,. χονδρώδη δ᾽ χονδρώδ᾽ Β. 

πουλύποδες ΑΒ. πολύποδες ΟΡΥ͂. πωλύποδες Τι,. γαλεοί ΒΟ. 
γαλεοίη ὙΠ... τε κύνες ΑΒΟ. τε καὶ κύνες ΡΤ. τευϑιδώδη 

ἌἍΒΟΡ εεἐ σαβαυδοηΐδηὶ. τευϑώδη Ψ[,.- ἐρίων] ἐρίων Ὁ. ἐρίων οοτ- 

“ραυρέυπι: φῦλα ΑΟ, φύλα Β. φύλλα ΡΥ. 
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Εἶθ᾽ ἁλιεὺς ὧν ἄκρος ἢ ΤῊ] 
σοφίαν παγοὕροις μὲν ϑεοῖς ἐχϑροῖσι χαὶ 
ἐχϑυδίοις εὕρηκα παντοδαπὰς τέχνας, 

γέροντα βούγλωττον δὲ μὴ “ταχέως πάνυ. Ἷ 
συναρπάσομαι; καλόν γ᾽ ἂν εἴη, 

109. ΠΗΧΑΜΥΣ. Φρύνιχος ἐν Μούσαις ἀν ηβδνούε; 
“ριστοτέλης δὲ ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων .,.4ὲ πηλαμύδες 
(φησὶ) καὶ οἱ ϑύννοι τίχτουσιν ἐν τῷ Πόντῳ, ἄλλοϑι δὲ 
οὔ.““ μνημονεύεε αὐτῶν χαὶ ΣΣοφοχλῆς ἐν Ποιμέσιν᾿ 

ἢ Ἔνθ ἡ πάροικος πηλαμὺς χειμάζεταε,, 
πάροιχος ᾿Ελλησποντὶς, ὡραία ϑέρους᾽ 
τῷ ΞΒοσπορίτῃ" τῷδε γὰρ ϑαμίζεται. “ 

110. ΠΕΡΚΑ͂Ι. τούτων μέμνηται “ιοχλῆς χαὶὺ υλοννὸς 
σιππος ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων, παραπλησίας εἶναν λέγων πέρ- 
κὴν, χάγναν, φυκίδα. ᾿ξπίχαρμος δέ φησι 

Κομαρίδας τε χαὶ χύνας κέστρας τὲ πέρκας τ᾽ Υπννα 

ἸΝουμήνιος δ᾽ ἐν “Ἡλεευτικῷ 

ἤάλλοτε δ᾽ αὖ πέρκας, ὁτὲ δὲ νξαγφς παρὰ πέ- 
τρην ᾿ 

9 ᾿ φυκίδας ἀλφηστήν τὲ καὶ ἐν χροιῆσιν ἐρυϑρὸν 
σχορπίον. 

ΦΎΚΙΟΣ,. καὶ ταύτης ̓ Επίχαρμος. ἐν Ἥβας γάμῳ μέμνη-: 
ται χαὺ “Σπεύσιππος ἐν “δευτέρῳ τῶν ᾿Ομοίων καὺ ἀἸνυμη- 

819 ἃ, ΨΟ 1. 219 --- σοφίαν οπι, 6. 4279] ἐτ᾽ Α.. ἁλιεὺς] 
ἁλιευτὴς Ἰϑοοῦϑίι5 ἢ. 179.  Ψ. 2. παγούροις ϑοιιινοῖρἢ. ἐν παγού- 
ροις ΡΠ. Ψ. 3. 4. οπι. 6. Υ. 4. δὲ δοιιννοῖρη. τὸ ΡΨΙ,, 

πηλαμὺς ΑΒΟ οοπδέαπέογ : πηλαμὲς ΡΥ]... ᾿Αριστοτέλης)] Η. 
ΔΟν. 9, δ΄ ν. 194. ζώων μορίων ΔΌΡ, μορίων ἴω. ζώων Υ. 

οὗ ϑύννοι͵ οἱ οπι. Β. αὐτῶν οπι. Β.᾽ 

319". Πηροιμέσιν] ἘΓ. 4. ν. 0644. ν. 1. ἔνϑ᾽ ΒΟ, εἶδ ΡΥΙ, 
μέμνηται) μνημονεύει Β. παραπλησίας} παραπλησίαν Β, 

χάνναν) χάννην Β,. φυκίδα] φυκίδας Β. ᾿Επίχαρμος] ἐν Ἥβας 

γάμῳ: νἱᾶς ν. 3283 Ὁ, Τάοπι γϑυβιβ ὁχ ἘΡ᾽σπαστι ἡούσαις αἰξότευν 
Ρ. 928 ἃ. κομιαρίδας ἴπ χαλκίδας τηαίαΐο. δέ φηοι οπι. ΒΏ, 

δ᾽ ἂν “Δλιευτικῷ οτῃ. Β. Ψ. 1. στροφάδας] στροφάδος Ὦ, 'παρὰ 

πέτρας Οδδαιθοπα5. περὲὸ πέτρην ϑομννΙ 5ἢ. 

319 ο. Ψ. 2. δξέα!ε ρ. 282 ἃ. 320 ε. Ψ. 3. σκορπίον οπι. Β. 
Φυκίς Τ.. πέρχη ΛΒΡΨ. οπι. 6. ἐπίχαρμος καὶ σπεύσιππος 
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γιος ὧν τὰ μαρτύρια ᾿πρύχειξαι.. “Ἱριστοτέλης ἐν τῷ περὶ 
ζωικῶν ἀκανϑοστεφῆ φῆσιν εἶναι καὶ ποικιλόχροα φυκίδα. 
τῶν δὲ γραμμοποικίλων πλαγίαις τε ταῖς ῥάβδοις χέχρη- 
μένων πέρχη. καὶ παροιμία δέ ἐστιν , “Ἔπεται πέρχη βε- 
λανούρῳ. “ 

111. ΡΑΦΙΔ4Ε:Σ. καὶ τούτων μέμνηται ᾿ βείχαρμος 
λέγων 

Κωξύρυγχοι, ῥαφίδες Ἱ ἵππουροί τε. 
Δωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων βελόνην, φησὶν, ἢν χα- 

λοῦσι ῥαφίδα. ᾿ἀριστοτέλης δὲ ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων 
βελόνην αὐτὴν καλεῖ. ἐν δὲ τῷ περὶ. ζωικῶν ἢ ἰχϑύων ῥα- 
φίδα, αὑτὴν ὀνομάσας ἀνόδουν φησὶν αὐτὴν εἶναι. χαὶ 
“Σπεύσιππος αὐτὴν βελόνην καλεῖ. 

119. ΡΙΝΗ. Δωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων ἐν “Σμύρνῃ 
φησὶ τὰς δίνας διαφόρους γίνεσϑαι, καὶ πάντα δὲ τὰ σε- 

λαχώδη τὸν Σμυρναϊχὸν κόλπον ἔχειν διαφέροντα. ᾿4ρχέ- 
στρατος δὲ φησι 

Καὶ σελάχη, μέντοι κλεινὴ Μίλητος ἄριστα 
ἐχτρέφει" ἀλλά γε χρὴ ῥίνης λόγον ἢ πλατυνώτου 

λειοβάτου ποιεῖσϑαι. ὁμῶς χροχόδειλον ἂν ὀπτὸν 
δαισαίμην ἀπ᾽ ἐπνοῦ, τερπνὸν παίδεσσιν ᾿Ιώνων." 

113. ΖΦΚΑ͂ΡΟΣ. τοῦτον ᾿“᾿ριστοτέλης “φησὶν καρχα- 
ρόδοντα εἶναι καὶ μονήρη καὶ σαρκοφάγον, ἔχειν τε στόμα 

μνημονεύουσι καὶ νουμήνιος Β. πρόκειται] πρόκεινται Β. ἐν τῷ 
περὶ] ἐν περὶ Β΄  ωὠοβἹκέμγνηται 'Ἔπίχαρμος] ἐπίχαρμος μέμνηται Β.᾿ 

λέγων οπι, Β. ἘΡΙΟΒΆΓΗΝ νοῦθρὰ δἰίυμέ ᾿. 304 ς, 

319 ἃ, δ᾽ ἐν τῷ περὸ ἰχϑύων ὁτη. Β. "᾿Αριστοτέλης)] Η. ΑΟὟ. 
9, θ.». 192. δὲ οι. Β. ζώων μορίων ῬΠ μορίων Β. 
ζώων Υ. αὐτὴν οἵπ. Β. ἢ ἐχϑύων] ἢ οτι. ΒΡ, 

αὐτὴν ὀνομάσας οπι. Β. ἀνόδου» καὶ ἀνόδουν Β. (οπῆ, Ρ. 302 ἃ, 

φησὶν αὐτὴν] αὐτὴν οτι. Β. Σπεύσιππος! Ὀοπί. Ρ. 323 ἃ, . ᾿ 
αὐτὴν βελόνην] αὐτὴν ὁπ. Β. ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων οπι. ΒΕ ς δέ 
φήσει ὁ. Β. : ᾿ 

319 6. Υ. 1. χλεινῆ ΘΒ ΈΒΟπα5. χαινὴ ΡΙ,. χαὶ νὴ ἡ. - Υ.2. 
ἀλλά γε] ἀλλ᾽ οὐ ϑομπείάοταβ Ρ. ΕαΥ͂Ί. εἐ σογαδξ δὰ Χεποογδΐθωιν ῃ. 
198. Ψ. 3. λεεοβάτὸν θη. ΒΕ. 5 ὅμῶς Βοπποίάονι5 οἕ Οογὰὔϑ. 

ΒΟ θοθδέαν ὅμως. ἂν ὀπτὸν ϑομινεῖρ. οἀϊεῖο. ἄνοπτον ΡΥ [.. 
Υ. 4. ἐπνοῦ) ϑουιθοθαίυν ἔπνου. ἜΝῥνοΙ σκάρος, σπάρος. τὸν σκά-: 

ρον ἀριστοτέλης --- Ὁ. καρχαρόδοντα) οὗ καρχαρόδοντα Βοπάο!οίυβ 

ἀθ μἱβοῖθιιβ Ρ. 100, Ατιβίοίε!θ Η, Α. 11, 9, 5. Ρ. θῦ. καρχαρόδον- 
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μιχρὸν καὶ γλῶτταν οὐ λίαν προσπεφυκχυῖαν, Χαρδίαν τρί- 
ἢ γωνον, παράλευχον, τρίλοβον, ἔχξιν τε, χολὴν χαὶ. σπλῆνα 
μέλανα ν τῶν δὲ βραγχίων τὸ μὲν διπλοῦν, τὸ δὲ ἁπλοῦν. 
μόνος δὲ χαὶ τῶν. φλλων. ἰχϑύων '“μηρυχάζει, 'χαίρει δὲ τῇ 
τῶν φυχίων τροφῇ" διὸ καὶ τούτοις ϑηρεύεται. ἀχμάζει δὲ 
ϑέρους. ̓ Επίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ φησιν. 

«Μλιεύομεν σπάρους 
καὶ σχάρους, τῶν οὐδὲ τὸ ̓σχῶρ ϑεμιτὸν ἐκβαλεῖν ϑεοῖς. 

820 Σέλευκος δ᾽ ὃ. Ταρσεὺς ἐν τῷ “Αλιευτιχῷ μόνον φησὶ τῶν 
ἐχϑύων τὸν σχάρον χαϑεύδειν᾽ ὅϑεν, οὐδὲ. γύχτωρ ποτὲ 
ἁλῶγαι. τοῦτο δὲ ἴσως: διὰ φόβον αὐτῷ. ἐβμγελι ᾿Αρχέ-. 
στρατὸς δ᾽ ἐν τῇ Γαστρονομίῳ 

“Σκάρον ἐξ ᾿ἔφέσου ζήτει,. χειμῶνι δὲ υὐῤ λεγὰ 
ἔσϑι᾽ ἐνὶ ψαφαρῇ ληφϑεῖσαν Τειχιοέσσῃ 
Τιλήτου κώμῃ, Καρῶν πέλας ΠΥ ΎΨΡΌΝ. 

κἂν ἄλλῳ δὲ μέρει φησὶ αἰτῶν 
» Καὶ σχάρον ἐν παράλῳ Καλχηδόνι τὸν. μέγαν. ὕπτα 

πλύνας. εὖ" χρηστὸν. δὲ καὶ ἐν Βυζαντίῳ ὄψει, 

χαὺ μέγεθος χκυχλίῳ ἴσον ἀσπίδι νῶτα φοροῦντα. 
τοῦτον ὅλον ϑεράπευε τρόπον τοιόνδε" λαβών νιν, 

5.ἡνίκ᾽ ἂν εὖ τυρῷ καὶ “ἐλαίῳ πάντα πυχασϑῇ; 

χκρίβανον ἐς ϑερμὸν χρέμασον, κἄπειτα κατόπτα. 
ὙΦ , . ᾽ εἰ , 

ψες δὲ πάντες οἱ ἰχϑύες ἔξω τοῦ σχάρου. λίαν] λείαν Ὁ. οἵ Οαβαυ- 
Βοπίδηΐ, ἱι. 6., ὑξ ΟΡποΥ, Θρίἐοπὶθ ἩΘΒΟΒ ΘΗ. ' 

319 ἢ, τρίλοβον Ο᾽ εἐὲ δρϊέοπιθ Ἠο βομ Ε 1, τρίβολον ῬΥΤΟ.. 
μόνος] μόνον Β, δ᾽ ἐν Ἥβας γώμῳ .θπι. Β, ἘρΙ Ομ αγ παν Ὑ θᾶ, 
πῆγα Ρ. 320 ὃ, τοοροεϊέα, αἰεί} Ἐπιϑέα 5. Ρ. 1720, 41. ᾿σκῶρ 

ΑΘ. σκώρ ἼῬΎΙΠ, ϑεοῖς] ϑεοί ἘΠιπίδίμίιι8. 

“320 «. τῷ “Ἁλιευτικῷ] τῷ οπι. Β. διὰ φόβον] διάφορον Ἐ. 
δ᾽ ἂν τῇ Ταστρονομίᾳ οτι. ΒΕ. Ὑ. 1. σκάρον ΑΒΌ. καὶ σχκάρον ῬΎΤ, 

ζον σχκάρὸν ϑοην ΘΙΡὮ. τρίγλην] δου οθαίαι τρέγλαν. γ. 2. ψα- 
φάρη Β. ληφϑεῖσαν ἴ,, ληφϑέντα ΑΒΟΡ, ΑΝ ῶ. ΟΝ ἌΒΟΡ 

Νὴ {|θυῖ Οαϑδαθβοπίδηϊ. λαρῶν γΠ. 

820 ΡΟ Υ. 1. “Καλχηδόνι βομυναιρίν, καρχηδόνι ΡΥ͂Τ,. ῥεμά δ, τὰς ς. 
Υ. 2. πλύνας εὖ" χρηστὸν} Ἰυοροθαίαν πλύνας" εὔχρηστον, 

Ψν, 8.. κυχλίς. Ὑ1,. χυκλίας ΑΒΟΡ. οΥὙΥ. 4. λαβών νιν ἴω... λαβὼν νῦν 

ΑΒΟΡν. . Ψ.5. εὖ] ἐν. Ο. καὶ] τε καὶ ῬΨῚ, τὲ κ᾽ ϑοιμν εἰσι, 

-Θἀϊο. ἷ ζω : εἰκῇ γι ἅ 
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πάσσειν δ᾽ ἁλσὶ κυμινοτρίβοις καὶ γλαυχῷ ἐλαίῳ, 
ἐχ χειρὸς. κατακρουνίξζων ϑεοδέγμονα πηγήν. 

ο Νίκανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς δύο γένη φησὶν. εἰναι ὀρῦργαν 

χαὶ χαλεῖσϑαι τὸν μὲν ὀνίαν, τὸν δὲ αἴολον,, 

τς 114, ΣΠΑ͂ΡΟΣ. τοῦτον ἹἹκέσιος εὐχυλότερον μὲν. εἷς: 
γαι μαινίδος καὶ ἄλλων δὲ πλειόνων τροφιμώτερον. ᾿Επί- 

χαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ 
«Αὐτὸς ὁ ὃ Ποτιδὰν ἄγων γαύλοισιν ἕν Φοινικχικοῖς 

ἧκε καλλίστας σαγήνας" χἀλιεύομεν. σπάρους 
᾿ χαὶ σχάρους, τῶν οὐδὲ τὸ σκῶρ ϑεμιτὸν ἐχβαλεῖν ϑεοῖς. 

ΤΝουμήνιος δ᾽ ἐν “ΔΜευτιχῷ 
ἁ Ἢ σπάρον, ἢ ὕχας ἀγεληίδας. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Δωρίων ἐν τῷ περὶ { ἰχϑύων. 
115. ΣΚΟΡΠΙΟΣ. Διοκλῆς ἐν πρώτῳ τῶν πρὸς Πλεί- 

σταρχον ᾿“Ὑγιεινῶν τῶν μὲν νεαρῶν φησιν ἰχϑύων ξηροτέ- 
θους εἶναι. τὰς σάρχας σχορπίους, κόκκυγας, ψήττας, σαρ- 
γοὺς;. τραχούρους. τὰς δὲ τρίγλας ἧττον τούτων ξηροσάρ- 
χους. οἱ γὰρ πετραῖοι μαλακοσαρχότεροι εἰσίν. “Ιχέσιος δέ 
φησι Τῶν ϑεύμητον Ὁ μέν ἐστι πελάγιος, ὃ δὲ τεναγώ- : 

Υ͂. 8. πηγὴν ΑΒΟΡ δὲ Οαϑδυδοπίδηϊ, πυγὴν ΡΥ͂Ι,, 
820 «. ϑυατειρηνὸς ΑΒΟΒΠ6. ϑειατειρηγὸς ΡΥ͂Τ,. πάρος: 

τοῦτον} τὸν δὲ σπάρον Ὁ. ᾿ εὐχυλότερον ἈΌΡΨ. εὐχυλώτερον Τ,. 

δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ οτῃ. Β. ἘΡΙΟΠΑΡΠΙΣ ὙΘΓΒι15. οἵη. Ὁ. ν.., 
αὐτὸς ὃ Ποτιδὰν (Ποτειδὰν δομδοίογι οἀϊεῖο) ἄγων Κορηΐὰ5 δᾶ ἄγε- 

δοτ. σον. 209. (93. ἃ. Τρ. Βδ8:.) ΑΙ Κοπαν (Δα ῬΠΟΘηΐ55, 
Ῥ. 05.) φοπΙοόξαγῖ5. δαἰιξα8. γδεὶ αὐτὸς ὃ ποτιδαναίων. γαύλοι- 
σιν 'ΒοΒιν δι σἢν γαυλοῖσιν Κοδπία8. γαυλοῖς ΡΥΊ,. γλαυχοῖς Β.᾿ 
ΡΟ: γ:5 γα] οκοπανῖα8 δὲ Κοοθπίυβ. εἰχαὸ ΡΥ͂Ὶ,. καλλίστας 
Βομννεῖρη. χαλλίστους Α. κάλλιστος 1... ἠσάγήνας ϑοἢννεἰρἢ. ἄδητα 

(ἀδητα Ρ) τήγανος ῬΨΪΩ ΠΟ χάαλιεύομεν ϑομνν ῖ ἢ. ἁλιεύομεν ρ. 319 

ἁγεμὼν ῬΥΊ,, ἀγεβολ ΤΟΥ͂, 8. σχῶρ ἈΡ. σχὼρ ΨΙ,. δ᾽ ἐν 
“ἁλιευτικῷ οτῆ. Β., 

920 ἀ. ὕχας ᾿ΑΒΟ δὲ ὑ. 327 Ὁ. γνάρχας ῬΨΙ.. ὕχας) ὕχας ἢ 
ΑΒΟ. ἀγεληίδας} ἀγελήδης Β. οἱι, Ο. μνημονεύει --- Ζωρίων) 
χαὶ δωρίων δὲ μνημονεύει Β.. ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων οτι. Β, “᾿ 

-«Σχορπίος σκορπίον Β. ξῃροτέρους ϑοιινεῖρἢ. ξηροτέρας ΡΨΤ,. 

ψήττας ψήτας Β.. 5. μαλακοσαρχότερον ΑΒΌ εἐ Οαδϑδιθοπίδπὶ ΘΠπιΠ68. 

«ιἐλανοσαρχότερον. ῬΨ,. . φηοι ,,1ὼν σκορπίων) τῶν σκδρπίων φη- 

σὶν Β, ὃ δὲ τεναγώδης. καὶ ὃ μὲν πελάγιος 0πι. Β, 
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δης. καὶ ὃ μὲν πελάγιος πυρρὸς., ὁ δ᾽. “ἕτερος μελανίζων. 
ε διοκρέρει δὲ τῇ γεύσει καὶ τῷ τροφίμ» ὃ πελάγιος. εἰσὶ δὲ 

οἱ σκορπίοι σμηκτικοὶ ̓ εὐέκκριτοι, ΐ πολύχυλοι, πολύτροφοι. 

χονδρώδεις γάρ εἶσι." τίχτει δ᾽ ὃ σκορπίος δὶς, ὡς γὴγδϑ 

“Ἱριστοτέλης ἐν πέμαριῳ ζώων ῬΆΜΩΣ, Νουμήνιος δ᾽ 

«“λιευτικῷ τα 

ἱ Φυχίδας ἀλφηστήν τε καὶ ἐν χροιῇσιν ἐρυϑρὸν 
σχορπίον, ἢ πέρκαισι καϑηγητὴν μελάνουρον.. 

ὅτι δὲ καὶ πληκχτικός. ἐστιν ᾿Ἡριστοτέλης ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ 
ἰχϑύων ἢ ζωικῶν. ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Μούσαις ποικίλον 
εἶναί φησι τὸν σχορπίον 

ξ Σχορπίοι τε ποικίλοι γλαῦκοί τε, ἐμδμᾶ πίονες. 
μονήρης δ᾽ ἐστὶ καὶ φυκοφάγος. ἐν δὲ πέμπτῳ ζώων μο- 
ρίων ἕ "Αριστοτέλης σχορπίους καὶ σκορπίδας ἐ ἐν διαφόροις 

τόποις ὀνομάζει. ἄδηλον δὲ εἰ τοὺς αὐτοὺς λέγει" ὅτι καὶ 

σχόρπαιναν καὶ σχορπίους πολλάκις. ἡμεῖς ἐφάγομεν χαὺ 
ὅτι διάφοροι χαὶ οἷ! χυμοὶ καὶ αἱ χρόαε εἰσὶν οὐδεὶς ἀγνοεῖ. 

ὃ δ᾽ ὀψαρτυτὴς “Τρχέστρατος ἐν τοῖς χρυσοῖς ἔπεσι λέγει 
321 Ἐν δὲ Θάσῳ τὸν σχορπίον ὠνοῦ, ἐὰν ἢ 

μὴ μείζων πυγόνος" μεγάλου δ᾽ ἀπὸ χεῖρας ἴαλλε. 
110. ΣΚΟΜΒΡΟΣ. "Αριστοφάνης “Τηρυτάδῃ. “Ἱκέσιός 

φησι τοὺς σχόμβρους ἐλαχίστους μὲν εἶναι χατὰ τὸ μέγε- 
ὕος, ερρφιρηξεριδιδε δὲ τῶν χολιῶν χαὶ εὐχυλοεέρους,. οὐ 

320 ὁ. πεν δαὶ Ἡ. Α.Ψ. 9, 2. Ρ.ὄ 193.  ἔζώωων μορίων 
ἈΟΡ, μορίων Ι,. ζώων Υ. δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ οπι, Β. Νυπιθηῖ γοῦρθᾶ 
δίξιε Ρ. 282 ἃ. 313 ο. 3100. ὅτι δὲ καὶ] δὲ οπι. ΒΡ. 
ἐν τῷ περὶ} ἐν περὶ Ββ',. ἐχϑύων ἢ οπι. Β. : ἢ) δαά. 1. ὁπι, 
ΑΡΥ, ἢ ζωικῶν οπι. ' ᾿ 

320 ἢ, γλαῦκον 1.. γλαυκού ΡΥ, σαῦροι] σαυροί Ῥ. μονή- 
0ης] μονήρη Β. ζώων μορίων ΑΟΡ. μορίων Β],, ζώων Ψ. 
ὁ ᾿Αριστοτέλης οπι. Β. Αριστοτέλης)] Ἡ. ΑΟΝ. 9, 8. ν. 194. 
σχορπίους) σκορπιοὺς Β, καὶ ὅτι διάφοροι) ὅτε οι. Β. 

321 ἃ. Ψ. 1. ὠνοῦ] ὠνοῦσιν Ὁ, ἐὰν] Βδετίθερδίυτν ἂν. 
ν. 2. μείζων ἩΙ. Βέορμδπυβ πὶ Ὑποδαῦτο Ρ, 7001. εαϊε, Ἰμοπά. (π 
408 μείζω ἐγροξμδοέαθ δύγουθ,) μείων ΡΎΤ,. πυγόνος Ὁ. πύγωνος 

᾿ 

ω 
ΨΙ,. πύγονος "0 τροφιμωτέρους Οαβαιθοπαβ. [ϊΌΥΙ τροφέμους. 
τροφίμους δὲ χαὶ εὐχύλους, οὐ μὴν κων, ἀὐσν, ἥμιν τῶν κολιῶν ρνμο 

κολιῶν 1... χοιλιῶν ΑΒ. ΣΕθὼ 



Ὁ 

Ὁ 
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μὴν εὐεκκριτωτέρους. κεηριημφέ μα αὐτῶν οὕτως καὶ Ἐπίχαρ- 
μος ἐν Ἥβας γάμῳ ᾿ 

Καὶ χελιδόνες τε μόρμαι τοὶ τε χολιῶν μείζονες 
ἐντὶ χαὶ σχόμβρων, ἀτὰρ τᾶν 'ϑυννίδων γε μήονες. 

117. “ΣΑΡΓΟΙ. οὗτοι, ὡς φήσιν. Ἱκέσιος, στύφουσι 

μᾶλλον χαὶ τῶν μελανούρων εἰσὶ τροφιμώτεροι. Νουμήνιος 
δ᾽ ἐν «Αἡλιευτικῷ. σηλιτμῃ εἶναί φησι περὶ τὰς ϑήρας 

τὸν σαργόν" 
᾿Κόσσυφον, 1 ἢ ΤΕῸΝ ἁλιειδέας, ἄλλοτε δ᾽ ἄλλῃ 

σαργὸν ἐπιχέλσοντα, λινοπληγέστατον ἰχϑύν. 
“Αριστοτέλης ἐν πέμπτῳ μορίων τίχτειν αὐτόν φησι δὶς, 
ἕαρος, εἶτα μετοπώρου. ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν “Ηἶβας γάμῳ 

«4 δὲ λῇς, σαργοί τε χαλκίδες᾽ τὸ καὶ τοὶ πόντιοι. 
ὡς διαφόρους δὲ τοὺς σαργίνους ἕν τοῖσδε καταλέγει 

Ἦν δὲ σαργῖνοί τε μελάνουροί τε χαὶ ταὶ φίνταται 
ταινίαι, λεπταὶ μὲν, ἀδεῖαι δέ, 

ὁμοίως δὲ καὶ Δωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων φησὶ σαργίνους 
διὰ τοῦτ᾽ αὐτοὺς χαλῶν καὶ χαλκίδας. ὁ δὲ σοφὸς ᾿Αρχέ- 
στρατός φησιν 

“Ἡνίχα δ᾽ ἂν δύνοντος ἐν οὐρανῷ ̓ Ὡρίωνος 

μήτηρ οἰνοφόρου βότρυος χαίτην ἀποβάλλῃ, : 
τῆμος ἔχειν ὑπτὸν σαργὸν τυρῷ κατάπαστον, 

αὐτῶν οὕτως καὶ ᾿Επίχαρμος] δ᾽ ἐπίχαρμος Β. ἐν Ἥβας γάμῳ, 0Π|- 
Β. ἘΡ᾿ΟΠΑΓπιΐ γογβι8 οπὶ. Ὁ» Υ. 1. χολιῶν 1,. χοιλίαν ΑΒΡΥ εἐ 
Ρ. 318 9. Υ. 2. τῶν ϑυννίδων ἴ,, τῶν ϑυννίλων Β, ταυϑυννίλων 
Ῥν ,,εἰ δ᾽. [76 εἰΐαπι ἐπ ΜΒ, 4...“ δοδυνοῖση. 6 μήονες) μήονος 
Β. μηονος Ῥ. ; 

321 Ρ". δ᾽ ἐν “Δλιευτικῷ οπι. Β. Κόσσυφον --- ἁλιειδέας Ῥ. 
305 ὁ. ἐπικέλσοντα Ὑ],. ἐπικέλσωντα Α. ἐπιτέλσαντα ΒΡ, ἐπικέλ-- 
σαντα ϑομινοῖρῃ. "Αριστοτέλης} Η, Α. Υ. 9, 2. ν. 193. 
μορίων ΑΒΟ. περὶ ζώων μορίων ΡΥ, περὶ ζώων ἱστορίας 1, ῬΕΙ͂ ΘΥΓΟΓΕΠῚ 
εχ Β8851]. γείεπέυπι. δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ οπι. Β. τοὶ πόντιοι 
ΑΒ. τοιπούντιοι ΡΥ͂],. οπι, Ὁ. ι 

321 ο. Ὑ. 1. σαργῖνοί τε δομινεῖρη, σαργῖνοι ὙΙ, δὲ ἢ. 313 ἃ. 
σαργίνοι Ῥ. καὶ ταὶ ΑΒΟ εἔ Ρ. 3298 ἢ. ταὶ οπι. ΡΥ!,. φίντα- 

ται ν. 920 ἢ, Βουθοθαίαυν, φίλταται. Υ. 2. ἁδέαν ϑοινν δῖ ΡΕ.. 
ὁμοίως δὲ] δὲ οπι. Β. ἐν τῷ περὶ ἐχϑύων οπι, Β. φησὶ σαρ- 
γίνους) σαργίνους φησ ι΄. ἀ φησὶν οπι. Β, Υ. 2. ἀποβάλλῃ ΑΒΟ. 
ἀποβάλλει ῬΥῚ!,. Ψ. 3. χατάπαστον) κατάπλαστον Β, καταπαστὸν Ὁ. 
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εὐμεγέϑη, ϑερμὸν,. δριμεῖ δεδαϊγμένον ὄξει" 
5 σχληρὸς γὰρ φύσει ἐστίν: ἅπαντα δέ. 'μοι δλιφάφενε.. 

ἁ τὸν στερεὸν τοιῷδε τρόπῳ μεμνημένος ἰχϑύν. ἱ 

τὸν δ᾽ ἀγαϑὸν ᾿μαλακόν τὲ φύσει. χαὺ πίονα σάρχα 
. ἀλσὶ μόνον λεπτοῖσι πάσας καὶ ἐλαίῳ ἀλείψας." ὶ 
- τὴν ἀρετὴν γὰρ ἔχει τῆς τέρψιος αὐτὸς. ἐν αὑτῷ. 

418. Ζ44ΠΗ. ᾿Επίχαρμος Ἥβας γάμῳ. 
᾿ς ᾿όνες φάγροι τὲ λάβραχές τὲ καὶ ταὶ πίονες 

σχατοφάγοι σἄλπαι βδελυχραὶ,. ἁδέαι δ᾽ ἐν τῷ ϑέρει. 
6 ᾿ἀριστοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ζώων “μορίων ἅπαξ τίχτειν φη- 
σὶν αὐτὴν τοῦ “μετοπώρου, ἔστι. δὲ - ᾿πολύγραμμος καὶ ἐρὺ- 
ϑρόγραμμος, ἔτι δὲ ᾿καρχαρόδους χαὶ μονήρης. λέγεσθαι 
δὲ χαὶ ὑπὸ τῶν ἁλιέων" φησὶν ὡς χαὺ. χολοχύντῃ ϑηρεύεται 

χαίρουσα τῷ ᾿βϑρώματι. “Ἀρχέστρατος δέ φησι 
“Σάλπην δὲ κακὸν μὲν ἔγωγε 

ἰχϑὺν εἰς αἰεὶ χρίνω" βρωτὴ δὲ μάλιστα. 
᾿ ἐστὴ αυόσχον σίτου. λαβὲ δ᾽ ἐν γῤυκοσιὰ 
αὐτήν. ξ 

Παγκράτης δ᾽ ἐν ἔοι ϑαλασσίοις ' 

ξ Σαλπαι τ᾽ ̓ ἰσομήκεξρ ἰχθῦς, 

ἃς τε βόας πορκῆές ἁλίζωοι χαλέουσιν, 

οὕνεκα γαστέρι φῦκος ἀεὶ ἀλέουσιν οδοῦσιν. 
ἐστὶ δὲ ποιχίλος ὃ ἰχϑύς. ὅϑεν καὶ τὸν “Τοκρὸν ἢ Κολο- 
φώνιον νασέἕαν συνταξάμενον τὰ ἐπιγραφόμενα παίγνια 
διὰ τὸ 'ποιχίλον τῆς. συναγωγῆς σάλπην οἱ συνήϑεις προσ- 

, 4. εὐμεγέθη ἐν μεγέθει Β. Υ. 5. σκληρὸς ] μὐπὼ, Β. 

ἜΚ ΡΩΝ Σάλπη} σάλπες Β. Ἥβας γάμῳ, ἼΣΑΝ Ὁ 

"Δόνες͵ Οαϑαυθοπυβ. ἄονες δῖπε ἀροοπέα ἈΒ., ἄονες Ρ, εὔονες Ὑ7,. λόνες 
Ῥ- 427 ς, ὁπὶ, 6. χαὶ ταὶ Ὁ, καὶ τε ΑΒ. οπι. ΡΨΓΠ,. ν. ἊΣ: 

βδελυχρ μὲ] Ἐυβέδειῖιι5 Ρ- 1163, 15. Ἐπίχαρμος σχκατοφάγον λέγει ̓ καὶ 

βδελυχνόν. ᾿ 

ΔΑ] 6, ᾿Αριστοτέλης] Η ἃ ν..5. ὥ. ὃ, 198. ζώων μορίων ν 

ΡΙ,. μορίων ΒΟ. ζώων Υ. ᾿- -δέ φησὺν Ὁπι. Β. . Αγομοβέγδξι γ.2. 

αἰεὶ) ἀεὶ Ῥ. ᾿ ; 

921 ἢ, πορκῆες  πόρκηες ΡΥ. - ἀαδῳ σ' μορϑεεξξιρεο ἅλω 

ἕωνοι. “ἁλίζωνοι ῬΥΤΩ. ἀλέουσιν Οὀδποτὰ5 Ὧ6. Λᾳυδέ!. Ρ. 814. 

1 1ΌΥῚ ἀλέγουαιν. ὅϑεν᾽ καὶ --- 'προσαγορευδμένοις «Σάλπης} Ἐπδέα- 
τιῖ5 Ρ. 1163, 12. » ὅτι ΤΡ ὦ οὖ ΒΥ Φ τλλσκ 
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ηγόρευον, Πυμφόδωρος δὲ ὁ Συρακόσιος ἐν τῷ τῆς ̓ Ασίας 
8322 Περίπλῳ «““εσβίαν φησὶ γενέσϑαι “Σάἄάλπην τὴν τὰ παίγνια 

συνϑεῖσαν. Ἄλκιμος. δ᾽ ἐν τοῖς “Σικελικοῖς ἐν Μεσσήνῃ φησὶ 
τῇ κατὰ τὴν νῆσον ᾿“Βότρυν γενέσϑαι εὑρετὴν τῶν παρα- 
πλησίων παιγνίων τοῖς προσαγορενομένοις “Σαλπης. Ἴἄρχιπ- 

πος δὲ ἐν ᾿Ιχϑύσιν ἀρσενικῶς εἶπεν ὁ σάλπης 

᾿᾿Ἔχήρυξεν βύαξ, 

σάλπης δ᾽ ἐγάλκιγξ᾽ , ἕπτ᾽ ὀβολοὺς μισϑὸν φέρων. 
γίγνεται δ᾽ ὅμοιος ἰχϑὺς ἐν τῇ ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ ὁ χκαλού- 

μένος στρωματεὺς Ρ ῥάβδους ἔχων δι᾿ ὅλου τοῦ σώματος 

τεταμένας χρυσιζούσας, ὡς ἱστορεῖ Φίλων ἐν τῷ Μεταλ- 
λικῷ. 

119. ΣΎΝΌΔΟΝΤΕΣ καὶ ΣΥΝΑΓΡΙΣ. καὶ τού- 
των ᾿Επίχαρμος μέμνηται 

ΣΣυναγρίδας μαζούς τε συνόδοντάς τ᾽ ἐρυϑροποικίλους. 
καὺ Νουμήνιος δ᾽ ἐν 4λιευτιχῷ διὰ τοῦ υ λέγων φησὶν 

Ἢ λευχὴν συνόδοντα βόηκάς τε τριχχοῦς τέ: 
καὶ πάλιν 

Τοῖσί χὲ ϑηρήσαιο φαγεῖν λέλιημένος ἰχϑὺν, 
ἠὲ μέγαν συνόδοντα, 1) ἀρνευτὴν ἵππουρον. 

«Συρακόσιος οι οθαΐαῦ «Συραχούσιος. κῆς ᾿4σίας Περίπλῳ)] περὶ 
ἀσίας Β. 

.. 922 ἃ. τὴν τὰ] τὴν οπι. ΒΡ. τοῖς Σικελικοῖς] τοῖς οτη, Β., 

τοῖς. προσαγορευομένοις] τῆς προσαγορευομένης Ὁ εἕ Θρ᾿ἔοπια ἨΟΕΒΟΒΕ]Ι1. Πρ με μάλκης φαν Ῥὶ ἄρχιππος δὲ Α. ΑΡογαΐξ ὅδ, 

ἐν Ιχϑύσιν αλᾶ. 1,. οπι. Υ,, εἶπεν οτῃ. Β. ᾿Εκήρυξεν 

βόαξ Μεϊηοκίαβ δά Μεπαημάνυπι Ρ. 120. κῆρυξ μὲν ἐβόαξ Α. χῆρυξ 
μὲν ἐβόασεν (ἐβόασε Ο) ΒΟ. χῆρυξ μὲν ἢ βόαξ Ψ. ἢ κῆρυξ μὲν ἢ βόαξ 
ΡΙ.. ἢ ΠΠπ4 ποβοϊέαν ἀέγαπι ἴῃ ΑΒ Ιϑρσαύπν ΠΘΟηΘ. 650 Δ06586 ΟΓ6- 

ἄδηι. ὅμοιος) ὅμοιος ὁ Ρ. καλούμενος ΑΒΟ, προσαγορευόμε-- 

ψος ΡΥΙ,. τοῦ σώματος οπι. Β. 

322 Ὁ. καὶ τούτων δὲ μέμνηταν οτα. Β. μαζούς] μάζους Β, 
καὶ νουμήνιος Α. ΑΒογαΐξ καὶ. δ᾽ ἐν δαἀά. ΒΟ, οι. ΡΥ]. 
τοῦ υἹ τοῦ ἡ Ρ. λέγων φησὶν, Ἢ οτι. Β΄ - Ἢ εἰ τρικκούς τε -- 

ἵππουρον ὁπι. Ο. Ἢ] ν (810) Ρ. συνόδοντας Ῥ. τριχ- 
κούς Α. τρίχκους ΒΡ. τριγκούς Τ, εἰ Ρ. 2860 ἢ. τριήκουε (510) Υ. 
φαγεῖν 1 λαβὼν μ. 322 ἴ, Ῥχγοχίπειπι τευβαπι δέξα! Ρ. 304 ἀ. 
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σινόδοντα δὲ αὐτὸν «λέγε διὰ τοῦ ἰῶτα “Δωρίων,. ἔτι δὲ 
ς ᾿ἀρχέστρατος ἐν τούτοις 

«Αὐτὰρ τὸν σινόδοντα μὲν, ὃν ᾿ ζήτει παχὺν εἶναι" 
ἐχ πορϑμοῦ δὲ λαβεῖν πειρῶ χαὶ τοῦτον, ἑταῖρε, 

. ταῦτα δὲ πάντα κυρῶ φράζων χαὶ πρὸς σὲ, Ἀλέαινε, 
Ἄγ ΨΨΑ: δὲ ἐν ᾿ΑἈρχιστράτῃ 

Τίς δ᾽ ἐγχέλειον ἂν φάγοι, 
ἢ κρανίον σιγύδοντος ; ᾿ 

120. Σ4 ΥΡΟΣ. τούτου μνημονεύει" Αλεξις ᾿ ““εύχῃ" 
μάγειρος δ᾽ ἐστὶν ὃ λέγων 

᾿ς ᾿λπίστασαι τὸν πέρθμι ὡς δεῖ σχευάσαι; 

ὰ Β. ἀλλ᾽ ἂν διδάσκῃς. «4 , ἐξελὼν τὰ βραγχία, 
πλύνας, περικόψας. τὰς ἀχάνϑας τὰς κύχλῳ, 

παράσχισον χρηστῶς, διαπτύξας ϑ'᾽ ὅλον 
τῷ σιλφίῳ μάστιξον εὖ τε καὶ καλῶς, 
τυρῷ τὲ σάξον ἁλσί τ᾽ ἠδ᾽ ὀριγάνῳ. 

Ἔφιππος δ᾽ ἐν Κύδωνι πολλῶν χαὶ ἄλλων ἰχϑύων κατά- 
λογον ποιούμενος, χαὶ τοῦ σαύρου μνημονέύει διὰ τούτων 

Θύννου τεμάχη, γλάνιδος, γαλεοῦ, 
δίνης, γόγγρου, κέφαλος , πέρχη, 

ἰῶτα] ε Ῥ- 

322 ο, ἐν τούτοις οἵη. ἘΒ, . 1. τὸν δἀά, ἴ,.᾿ οἵ. ΑΒΟΡΥ., 
Ν ἱ 

σινόδοντα ΒΟΙ,. σινώδοντα ΑΥ̓͂, σινόδοντα Ῥ, ζήτει (, ζη-: 
τε ῬΥῚ,, παχὺν] τραχὺν Β. Ψ. 2. πορϑμοῦ δὲ ΑΒΟΡ, πορ- 
ϑμοῖο Ὑ1.. τειρῶ Β. ψογϑυμπι 3. οὁπι. (Ὁ. ταῦτα δὲ πάντα͵ 

ταῦτα δὲ ταῦτα ΒΡ: τροοίο, 5ὶ ταὐτὰ δὲ ταῦτα 5011} 88. κυρῶ Ρ 

δὲ Ψαϊοϊκοπαγῖαβ ἴῃ ορβέ. ὦ οοῤνογυπι Ρ. ΧΙ, χυρῷ Β, χύρῳ ΥἹ,. 
Κλέανδρε Ψαϊοϊκκοιαγίαβ. 1οσουδέις Κλέαινε. ἀρχιστράτῃ 

ΑΒΡΥ, ᾿“ρχεστράτῃ Τ,. τίς τῆς Β. ἐγχέλειον ϑομνν οἰ σα, 

ἐγχέλιον ἈΒΟΡ, ἐγχέλυον Ὑ1.. “Σαῦρος ΜΠ, σαυρός ΑΒΟΡ. 
τούτου μνημονεύει οτι. Β. Ψ. 1. σαῦρον] σαυρὸν ἈΟΡ, 

322 ἃ. Ψ. 2. βραγχεῖα Β. ᾿Υ, 8. παράσχιστον ΒΡ, γν. 4. 
τε Τιοροθαίαν. γε. Υ, ὃ. ἠδ᾽] εἶτ᾽ ΜοΙηοκῖαβΒ Θυδοβέ, Μοπδηά, 
1.....30. ἜἜφιππος δ᾽] δ᾽ οἱ. Β. οαύρου] βου οθαξιν σαυ-ὶ 
ροῦ, διὰ τούτων οπι. Β. ψι 1. Θύννου --- γόγγρου] Οοπῇ, 
ἈΠ Θδἰπιδοπιπι Χν Ρ. 403 ". γλάνιδος 403, γλανίδος ἴω, χλανέ- 

δος Ψ. χλώνιδος ΒΡ. Ψ. 2. γόγγρου --- πέρκη Ὅπι. Ὁ, κέφα- 

λος, πέρκη Ὀαδαιθομιβ. κεφαλῆς, πέρκης ΡΥ. 
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6 σαῦρος; φυκὶς, βρίγκος, τρίγλη, 
κύχκυξ : φάγρος, μύλλος, λεβίας, 

5 σπάρος » αἰολίας, ϑρίττα » χελιδὼν," 

χαρὶς, τευϑὶς, ψηττα, δρακαινὶς, 

πουλυπόδειον, σηπία, ὀρφὼς, 

κωβιὸς, ἀφύαι : βελόναι, χεστρεῖς. 

μα λυ μῆς δ᾽ ἐν ᾿Ιπποτρόφῳ 
Τῶν καρχαριῶν 

νάρκη βάτραχος, πέρχη, σαῦρος, 
τριχίας, φυκὶς. ἀγα » τρίγλη, 

ιχόχχυξ. 

ὩΣΚΕΠΙ͂ΝΟΣ. τούτου μνημονεύων Δωρίων ἐν τῷ περὺ 
ἰχϑύων χαλεῖσϑαί φησιν αὐτὸν ἀτταγεινόν. 

ον 424. ΣΙΚΡΑ͂ΝΑ: ᾿Επίχαρμος Ἥβας γάμῳ 

«Αἰρλίαι πλῶτές τε χυνόγλωσσοί τ᾽, ἐνὴν δὲ σχιαϑ ίδες. 

Νουμήνιος δὲ σκιαδέα αὐτὸν καλεῖ ἐν τούτοις 
Τοῖσί χε ϑηρήσαιο λαβὼν λελιημένος ἰχϑὺν, 
ἠὲ μέγαν συνόδοντα, ἢ ἀρνευτὴν ἵπποῦυρον, 
ἠὲ φάγρον λοφίην, ὁτὲ δ᾽ ἀγρόμενον σκιαδῆα. 

3922 6. Ψ. 3. σαῦρος} σαυρὸς ΡΥ͂],. φυκὶς ΨΗΠΟΡΓΙπ 5. οὲ 
ϑομυνοῖβη, φυκία φυκὶς ΑΒΟΡ, φυαία φυκὶς 1. βρίγκος] βρίγχος 
ΜΗοϑΙ δ οῆα5 403. Ψ. 4. μύλλος] Τιϊθτὶ μύλος. μύλλος --- τευ- 

ϑὶς εχ Μπεβίπιδονο δἰξογυπέυγ ῥ. 329 ἅ. 1Χ. ὑ. 4035 5. 5.95. 
σπάρος ἴ,. πόρος Β. παρὸς ΡΥ. αἰολίες Β. ϑρίττα] ϑρᾷττα 
ἹΜπεβίμιδοδιι5 329. 403. Ψ. 7. πουλυπόδειον] πουλυπόδιον ΑΒΟΡ, 
πολυπόδιον ὙἹ, εἰ 403. δ᾽ ἐν οπι. Β. Μηρβίπιδοῦ! Ὑθ 5115 ὁπι. (, 

γ΄. 1. καρχαριῶν τοροβίξαπι οχ ΙΧ, Ρ. 403 ν.- καρχάρων ΡΥ͂],. 

Ψ. 2. σαῦρος δονιθοθοδέα σαυρός.- Ψ. 3. φυκὶς 403. συ- 
κὶς ΡΥΊ,. βρίγκος) βρίγχος 408. Σχεπινός] σκεπίνος Ὁ. 

ἂν τῷ περὶ ἐχϑύων οπι. Β. ἀτταγεινίν ΡΎΓ,. ἄτταγεινον 5'π6 80- 
ὁοπία Α. ἀτταγχῖνον Ὁ. 

922 ἔ, Ἥβας γάμῳ οπι, Β. ἘΡΙΟΠΑΓπι γοτθα δέίυ]έ Ρ. 288 ". 
907 Ρ. 308 6. ἐνὴν δὲ οπι. Ὁ. ἐνὴν δὲ ἐνηλιάδες ΑΒΡ, 

ἐνὴν δὲ χαὶ 1. ᾿σκιαϑίδες]. σκιαινίδες Βαροτδουρέππι ἱπ Ο. σχεαινίς 

δὲς 6χ δρίίοπια Ἠοθβοθο πιριιογαξ Οαβαιθθητι5. σκιαδέα 

δοδιν οΙσ ἢ. οὐϊεῖο, σκιάδεα ΡΥΤ,. ἐν τούτοις οπι.Β. ν.1. 2. 
οι. 6. Ψ. 1. χε ϑηρήσαιο ῬΙ,. χαϑηρήσαιο Υ. λαβὼν ἈΒΡΥ. 

λαβεῖν Τὶ. φαγεῖν ν. 322 Ὁ. Ψ, 2. σινόδοντα Ῥ, Υ. 8. δτὲ ( 
ὅτε ΡΨ, σκιάδηι Ῥ. σχιαδρᾶ Ὁ. 
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ΦΣΎΜΓΡΙΔΕΣ. τούΐξων μνημονεύει ᾿᾿πίχαρμος; ἐν Ἤβας Ἂ 
823 γάμῳ χαὶ ἐν Τᾷ καὶ Θαλάσσᾳ. 

122. ΣΦΥΡΑΊΙΝΑΙ. ταύτας φησὶν Ἱκέσιος τροφιμω- 
τέρας εἶναι τῶν γόγγρων, ἀπειϑεῖς δὲ τὴν γεῦσιν καὶ ἀστό- 
μους, εὐχυλίᾳ δὲ μέσους. ὃ δὲ Δωρίων σφύραιναν, φησὶν, 
ἣν καλοῦσι κέστραν. ᾿Επίχαρμος δὲ ἐν Μούσαις κέστραν 
“ὀνομάσας οὐκ ἔτι σφυραίνας ὀνομάζει, ὡς ταυτὸν οὔσας, 

“Χαλκίδας τε καὶ κύνας κέστρας τὲ πέρχας τ αἰόλας. 
καὶ Σώφρων ἐν ἀνδρείοις Κέστραι βότιν χάπτουσαι. “ 

“ὡΦπεύσιππος δὲ ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων ὡς παραπλήσια ἐκτί- 
ϑέται χέστραν, βελόνην, σαυρίδα. καὶ οἱ ᾿Αττιχοὺὶ δὲ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολὺ τὴν σφύραιναν χαλοῦσι πέστραν, σπανίως δὲ 
τῷ τῆς σφυραίνης ὀνόματι ἐχρήσαντο. “Στράττις. γοῦν ἕν᾽ 
Ἰϊωαδόδιν ἐρομένου τινὸς ᾿,Αττικοῦ, "ὡς ἀγγοοῦντος τὸ 

ὄνομα, καὶ λέγοντος 
Ἢ σφύραινα δ᾽ ἐστὶ τίς; 

. φησὶν ὃ ἕτερος ᾿ 

[:] 

Κέστραν μὲν ὕμμες ὠττικοὲ χιχλήσκετε. 
᾿Αντιφάνης ἐν Εὐϑυδίχῳ 

Πάνυ συχνὴ 
σφύραινα. ΜΒ, χέστραν ἀττικιστὶ δεῖ λέγειν. 

᾿υικοφῶν δ᾽ ἐν Πανδώρῳ ,., Κέστραι τε καὶ λάβραχες." δὲ 
᾿Επίχαρμος ἭΜβας γάμῳ υκέστρας τὲ πέρχας τ΄ αἰόλας." 

123. ΣΗΠΙΑ͂. ᾿Αριστοφάνης Δαναΐσι 

«Καὶ ταῦτ᾽ ἔχοντα σηπίας καὶ πουλύπους. 

τούτων μνημονεύεν οτῃ, Β΄: Βαθοΐ Ὁ. 
323 ἃ. ἐν Ἥβας --- Θαλάοσᾳ οπι. ΒΟ. ΤΩΡ εὐ δοῦν ῖρῃ. 

γῇ ΠΣ. ταύτας φησὶν “χέσιος ἱκέσιος ταύτας φησὶ Β. τὴν 
γεῦσιν] πρὸς τὴν γεῦσιν Οαϑαυθοπαβ οοπιρᾶταίο ΠΙ. Ρ. 87 ο. 
εὐχυλίᾳ ΑΒΡΥ, εὔχυλοι ΟΣ. μέσους ϑομννοίρη. ΤῸ 11 μέσως. (οηΐ, 

Ρ. 308 ἅ.. ὀνομάσας] ὀνομάζων Β. Ὡς Ἐρ᾽ΟΠΑΓΡΠΙΙ γοῦβιι υἱᾶ. 
αἃ ν. 319 Β. ΒΟΡΒΙΌΠπΙ8. νοῦρθὰ δέξα!ε Ρ. 286 ἃ. θἐκτίϑε- 
ται] παρατίϑεταν Ὁ, 

323 Ὁ, ὠττικοὶ}] ὧττικοὶ δομνν οΙΡἢ. κλήσκετε Β. ΝΙοΟ- 
ῬΒΟμ 5. Ποπι θη: δὲ νοερὰ οὁπὶ. Ὁ. κέστραν τε Ἀ. τε ὁπ), ΡΥ], 
ἽἭβας γάμῳ οἱ». Β. 

329 6. Κέστρας] κέστρα Ἐ. πέρκας] ἠδ ϑιὰὴ Α. περδίχας Β. 
Ζαναΐοιν Τ,. δαναοῖσιν ΒΥ. Δαιδάλῳ Ρ. 9516 Ρ". πουλύπους 

Βοδιν εἰρῖ. πολύπους ΡΥ͂Ι,. πουλύπους καὶ σηπίας 310. 
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ὡς αἰτίας ἡ παραλήγουσα͵ παροξύνεται, ὡς Φιλήμων ἵστο- 
ρεῖ, ὁμοίως καὶ ταῦτα, παιδία, ταινία, οἰχία. τὴν σηπίαν 
δὲ ᾿Δριστοτέλης φησὶ πόδας ἔχειν ὀχτὼ, ὧν τοὺς ὑποκάτω 
δύο μεγίστους, προβοσχίδας δίο, καὶ μεταξὺ αὐτῶν τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς καὶ στόμα. ἔχει δὲ καὶ ὀδόντας δύο, τὸν μὲν 
ἄνω, τὸν δὲ κάτω, χαὶ τὸ λεγόμενον ὄστρακον ἐν τῷ γώτῳ. 

ἐν δὲ τῇ αὕτιδι ὃ ϑολός ἐστιν" αὕτη δὲ κεῖται παρ᾽ αὐ- 

τὸ τὸ στόμα, κύστεως τρόπον ἐπέχουσα. ἔστι δ᾽ ἡ κοιλία 

πλακώδης καὶ λεία, ὁμοία τοῖς τῶν βοῶν ἠνύστροις. τρέ- 
φονται δὲ αἱ μικραὶ σηπίαι τοῖς λεπτοῖς ἐχϑυδίοις, ἀπο- 

τείνουσαι τὰς προβοσκίδας ὥσπερ δρμιὰς, χαὶ ταύταις ϑη- 

ρεύουσαι. λέγεται δὲ ὡς, ὅταν ὃ χειμὼν γένηται, τῶν 
πετριδίων ὥσπερ ἀγκχύραις ταῖς προβοσχίσι λαμιβανόμεναι 
δρμιοῦσι. ,διωχομένη τὲ ἢ σηπία τὸν ϑολὸν ἀφίησι καὶ ἐν 

αὑτῷ χρύπτεται, ἐμφήνασα φεύγειν εἰς τοὔμπροσϑεν. λέγε- 
ται ᾿δὲ ὡς χαὶ ϑηρευϑείσης τῆς ϑηλείας τριόδοντι οἱ ἀρ- 
θένες ἐπὰρήγουσιν ἀνϑέλκοντες αὐτήν" ἂν δ᾽ νη ἢ ἄρρενες 

ἁλῶσιν, αἱ ϑήλειαι φεύγουσιν. οὗ διετίζει δ᾽ ἡ σηπία, χα- 

ϑάπερ οὐδ᾽ ὁ πουλύπους. ἐν δὲ πέμπτῳ ξώων μορίων ,, “[ξ 
σηπίαι (φησὶ) χαὶ αἱ τευϑίδες νέουσιν ἅμα χαὶ συνεπό- 

μέναι τὰ στόματα χαὶ τὰς πλεχτάγας ἐφαρμόττουσαι κα- 
ταντιχρὺ ἀλλήλαις" ἐφαρμόττουσι. δὲ καὶ τὸν μυχτῆρα εἰς 
τὸν μυχτῆρα. τῶν τὲ μαλακίων τίχτουσι πρῶται τοῦ ἕαρος 
αἱ σηπίαι, καὶ κύουδι πᾶσαν ὥραν, χαὶ χυΐϊσκονται πεγτε- 

᾿Αριστοτέλης] Η. ΑΟἸΨ,, 1. φησὶ οι, Β. ; ς 
3923 ἅ. μύτιδι Ο. μυτίδι ῬΥ͂Ι,. ϑολός) ϑόλος Ρ, ἢ χοι- 

λία ΑΒΟΡΥ, οἱὲ κοιλία 4511. δὲ 1,. πλακώδης}Ὑ πλακώδεις ἘΒ.. 

τοῖς τῶν] τῆς τῶν Β.᾿ δὲ αἱ ΒΟ. δὴ ΡΥ. σηπίαν οι. Β. 

ἀποτείνουσαι Οοηΐ. ΑΓιδίοί. Ἡ. Ἁ. ΙΧ, 25,9. ρΡ. 452. ϑολὸ»] 
ϑόλον Ῥ. κρύπτεται ΡΥ Π,, χρύβεται Α. χρίβεται Β. ᾿ 

2.29 6. λέγεται] Ατἰβέοε. Η. Δ. ΙΧ. Ι, 4. Ρ. 406. οἐδιετίζη Β, 

πουλύπους) πολύπους ΡΎΓΙΪ,. ζώων μορίων ΑἈῸΡ εεἐ Οαβδυ- 

Ῥβοπίαη!, μορίων Β, ζώων γΙ..  ἌΦέουσιν Ἐπδίαίμῖι5. ». 90, ὅ. εὲ 
6χ Αὐϊβίοίβιθ (Η. Α. Ψ. 5, 2. ρ. 188.) Β4511. δὲ ἴ,. ναίουσιν ΑΒΟΡΨΥ. 

ἅμα καὶ ΑΒΟΡΥ͂ εἐ Ἐπδβέδεμῖυβι καὶ οπι. Βδϑὶ!, 1, συνε-- 
πόμεναι ΑΒΟΡΥ͂ εὐ Ἐπιβέδεβῖιιβ. συμπεπλεγμέναν Β51}, οὐ Τ,, ὃχ Αὐὶ- 

βίοίϑὶθ. ἐφαρμόντουσι 1. ἐναρμόττουσι Ατἰϑίοίο} 68. εἰς τὸν 
μυχτῆρα, δα. ΛΒῸΡ οἐ Ἐπιβεδέπία8. ὁπ, ].. καὶ κύουσι Βοἢνν ΘΙ ΡῊ. 

ΤΑΡΕῚ καὶ οὐ κύουσι, Ὑίαο, Δυιδιοίθιοπι, Η. ΑΙ, 10, 10. 190. 

ΑὙΉΗΕΝΆΕΟΆ, ἢ], 40 
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καΐδεχα ἡμέραις. ὅταν δὲ τέκωσε τὰ φὰ, ὁ ἄρρην παρα- 
χολουϑῶν χαταφύσᾳ καὶ στιφρᾷ. βαδίζουσι δὲ χατὰ ζυγά. 
καὺ ἔστιν ὃ ἄρρην τῆς ϑηλείας ποιχιλώτερός τ τὲ καὶ μελάν--: 

τέρος τὸ νῶτον. 
124. Ἐπίχαρμος δ᾽ ὃ Ἥβας γάμῳ φησὶ 
Πώλυπές τε σηπίαι τὲ χαὺ ποταναὶ τευϑίδες. 

τοῦτο δὲ σημειωτέον πρὸς “Σπεύσιππον λέγοντα εἶναι ὅμοια 
42ὰ σηπΐαν καὶ τευϑίδα. Ἵππώναχτος δ᾽ ἐν τοῖς ἰάμβοις εἶπόν- 

τος » “Σηπίης ὑπόσφαγμα “δὲ «ἐξηγησάμενοι ἀπέδωχαν τὸ 
τῆς σηπίας μέλαν. ἔστι δὲ τὸ ὑπόσφαγμα,͵ ὡς ̓Ερασίστρα- 
τός φησιν ἐν ᾿Οψαρτυτιχῷ ὴ ὑπότριμμα. γράφει. δ᾽ οὕτως 
Ὁ ̓ Ὑπόσφαγμα δ᾽ εἶναι “κρέασιν ὀπτοῖς ἐκ τοῦ αἵματος 
τεταραγμένου μέλιτι, τυρῷ, ἁλὶ, χυμίνῳ, σιλφίῳ, ἐξ ἐἑφϑοῖς." 

χαὶ Γλαῦχος δ᾽ ὁ «Τοχρὸς ἐν ᾿Ὀψαρτυτικῷ οὕτως γράφει 

᾿» ̓ “Ὑπόσφαγμα δ᾽ αἷμα ἑφϑὸν καὶ σίλφιον χαὶ ἕψημα, ἢ 
Ρ μέλι καὶ ὄξος καὶ γάλα χαὶ τυρὸς καὶ φύλλα εὐώδη τετμῆτ- 

μένα." ὃ δὲ πολυμαϑέστατος “ἀῤχέστρατός φήσι 

“ηπίαι ᾿4βδήροις τε ἹΜαρωνείᾳ Ἐπ ἐνὶ μέσσῃ. 

᾿Ἡριστοφάνης Θισμοφορῤιαζούσαις 
᾿Ιχϑῦς ἐώνηταί τις ἢ σηπίδιον" 

καὶ ἐν Δανγναΐσιν 

ωἱ 

8323 Γ, Ἐπβιαίμ 5, ». 1918, 48. στιφρός". ὅϑεν ἴσως καὶ ῥῆμα 

στιφρῶ, οἷον, ὅταν δὲ τέκωσιν αὃ σηπίαι, χὰ Φὰ ὃ ἀῤρὴν παρακολουθῶν 
καταφυσᾷ καὶ σετιφρᾷ» ἵνα δηλαδὴ σηῤνφνώθντα μὴ διαρρυῶσο τῇ ἄγαν 

ἁπαλότητι- στ φρῇ]} γίνεταν στιφρά Αὐἰβίοιθιθϑθ.. μελάντερος] 

μαλακώτερος Ὁ. τὸ γῶτον] τὸν νῶτον Β, δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ 
φησὶν ὁπι. Β, Πώλυπές τε οτι. Ὁ. πώλυποί τε Ῥ. 318 6. 
ποταναὲ ΒΟ δὲ δριξοπιθ. ἨΟΘβΟΒοΙ . ποταιναὺ ΨΙ,. ποτ᾽ αἰναὶ ἈΡ. 

ὅμοια εἶναι σηπίαν τευϑίδα Ἀ. εἶναν ὅμοια σηπίαν τευϑίδας Β. 

εἴναν ὅμοιον σηπίαν τευϑι Ὁ. εἶναι ὅμοια σηπίαν καὶ τευϑίδα ῬΥ͂Ι,. 
324 ἃ. ὑπότριμμα. γῥάφεν δ᾽ οὕτως »» Ὑπόσφαγμα] ὑπότριμμια, οὕὔ- 

τως ὑπόσφαγμα Β. τέταραγμένου Ο δὲ Ἐῤιέαξπίαβ Ρ, 1286, 8. 
τεταρυγμένον δριίοπι ἘΓΘΟΒΟΝ 6111, τεταραγμένοις ΡΥ͂Τ,. ΤΕ ἢ 
ἐξ ἑφϑοῖς οἷα. Ο δὲ Εἰ απέδεῃ 8. ἐξ] ἢ ᾿Οψαῤτυτικῷ) 'ψαρ- 
τυτικῷ Β. σἰλφιον οἰλφινον δρΙΟ πα ἨσδβΟμ ΘΙ, ποθ Ὁ, 

8324 Ὁ. τετμημένα] τετριμμένα ἀϊχῖξ Ἐπβεαίμῖιβ Ῥ. 1280, 9, 
φησι “ΣΣηπίαι] σηπίαν φησὶ Β. σηπίαι ἈΒΟΡΥ͂. σηπίαι δ᾽ 1, ὁχ Β4511. 

μαρωνία Β. Θεσμοφοριαζούσαις Βεοαπαϊα. Ομ. ἢος ἔγᾶρ- 
πιοπέθπι (. ἐωνηταί τις] τις ἑωνήται Ἢ]. Ῥ. 104 Ἃ 
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᾿θσμύλια. καὶ μαινίδια. καὶ σηπίδι. Ὁ 
Θεόπομπος ἈΦΕΨΝΝ δ 

“4λλ᾽ ἔντραγε 
τὴν ἀρεον ϑηνδὶ λαβοῦσα καὶ τοδὲ 

τὸ πουλυπόδειον. 

περὶ δὲ ἑψήσεως σηπιδίων 'άλεξις ἐν Πονήρᾳ παράγει μά- 
γειρον τάδε λέγοντα ᾿ 

ς Σηπίας τόσας 
δραχμῆς. μιᾶς᾽ τρίς. τῶν δὲ τὰς μὲν πλεκτάνας 

καὶ τὰ πτερύγια συντεμὼν ἑφθϑὰς ποιῶ. 

τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα χατατεμὼν πολλοὺς κύβους, 
' σμήσας τε λεπτοῖς ἁλσὶ, δειπνούντων ἅμα," 
ἐπὶ τὸ τάγηνον σίζον ἐπεισιὼν ΨΆΝΗ 

495. ΤΡΙΠ ΖΗ, αίχλη, διὰ τοῦ ἡ. τὰ γὰρ εἰς λα λή- 
γοντα ϑηλυχὰ ἕτερον αἰτεῖ λάμβδα, “Σκύλλα, Τελέσιλλα. 

ἃ ὅσα δὲ ἐπιπλοχὴν ἔχει τοῦ γ, εἰς ἡ λήγει, τρώγλη, αἴγλη, 
ζεύγλη. τὴν δὲ τρίγλην" φησὶν ᾿Αριστοτέλης τρὶς τίκτειν τοῦ 
ἕτους ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων, τεκμαίρεσθαι λέγων τοὺς 
ἁλιεῖς τοῦτο ἐκ τοῦ γόνου τρὶς φαινομένου περί τίνας τό- 
πους. μήποτ᾽ οὖν ἐντευϑέν ἔστι χαὶ τὸ τῆς ὀνομασίας, ὡς 

ἀμίαι. ὅτι. οὐ κατὰ μίαν φέρονται, ἀλλ᾽ ἀγεληδὸν, σχάρος 
δὲ ἀπὸ τοῦ σκαίρειν χαὶ καρὶς, ἀφύαει δ᾽ ὡς ἂν. ἀφυεῖς 

Ψεγϑυπι εχ ΠδηδΙαθ15 ΟἸΐβ8ο ΓΑ υΐΪΔ 6 ποτηΐηα δες]: ῬΟ]]ὰχ 11, 70, 
ἘΔῚ δσμυλίδια βοτρέαπι, ᾿τηνδὲ λαβοῦσα ΒΟ οἰ ορίέοτια. ἨΟΘΒΟΠ ΟΠ, 
τὴν διαλαβοῦσαν ῬΥ͂Τ,, ᾿ πουλυπόδειο»] πουλυπόδιον ΑΒΟ. πολυπό-- 

διον ΚΙ, 

924 ς, Σηπίας - - τρίς οπ|. Ο. . 0 1]. Ζηπίας τόσας ϑομινοῖρ ἢ, 
σηπίαι τόσους ΑΒΡ. σηπίαι πόσου Ὑ].. Υ. 2. τρίς ΑΒΡΥ. τρεῖς ἴ,. 

φὲν 0π|.. Ψ.. ἑφϑὰς ποιῶ] Τιοροθδίαν ἑφϑὰ ποῶ. 
ΜΝ. 6. τάγηνον ΒΟΡ, τήγανον ΨΤ,. σίζον ΑΒΟ. σίζων ΡΥ͂Ι,. τὸ 

᾿Π πάγηγον σίζον 6χ πιοίϊογδιι5 Πὐγὰὲβ διέ] ε Οαβδαθοπι5. λήγοντα 

οπι. Β, τέ ν. 308 Ρ".- λάμβδα] λάβδα Ρ.- 

324 ἃ. τα κενὴ Η. Α. ν..9, 1. ν. 193. ζώων μορίων 

ΠἌΟΡΕ. μορίων Β δὲ ἐνὶ οἥιπος Οαβαυθοπὶ. ζώων ὙἹΙ,. χαὶ τὸ 

᾿ τῆς] καὶ τῆς ΚΘ - ὡς οπι. ΑΡ, ἀμίαι, ὅτι] ἁμίαιος ἔστιν Δ. 

ἀμίαιος ἐστὶν Ῥ. " ὅτι οὐ] διὰ τὸ μὴ ΒΟ. φέρονται) φέρεσϑαε 

Ὁ οὐ, αὐ ορίπον , Β. οὐ γὰρ κατὰ μίαν φέρονται, ἀλλ᾽ ἀγεληδὸν 
ἵενταν Ἐπιβίδίίτι5 ᾿. 8068, 7. καρὶς ΑΒΟΒ, σκαρὶς ῬΕΨῈ εἰ Βὰ- 

465" 



ὃ 

ε 

710. "᾿ 

οὖσαι, τουτέστι δυσφυεῖς" ϑύω, ϑύννος, ὃ ὁρμὴτικὸς, διὰ 
τὸ κατὰ τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴν ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
οἴστρου ἐξελαύνεσϑαι. ἔστι δὲ χαρχαρόδους, συναγελαστεκὴ, 
παντύστικτος, ἔτι δὲ σαρχοφάγος. τὸ δὲ τρίτον τεχοῦσα 
ἄγονός ἐστι" γίνεται γάρ τινα σκωλήκια αὐτῇ ἐν τῇ ὑστέρᾳ, 
ἃ τὸν γόνον τὸν γινόμενον κατεσϑίξι. ἀπὸ δὲ τοῦ συμβε- 
βηχότος ᾿Επίχαρμος ὀνομάζει αὐτὰς κυφὰς ἐν Ἥβας γάμῳ 
διὰ τούτων 

Ἄγε δὴ τρίγλας τε κυφὰς χἀχαρίστους βαίονας. 
“Σώφρων δ᾽ ἐν τοῖς ἀνδρείοις τριγόλας τινὰς ἐν τούτοις 

ὀνομάζει. ,» Τριγόλᾳ ὀμφαλοτόμῳ" “ καὶ »» Τριγόλαν τὸν εὐ- 
διαῖον."" ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ παιδικὰ ποιφύξεις φησὶ 
αὖ Τρίγλας, τένηον ̓ τριγόλα δ᾽ ὀπισϑίδια.““ χὰν τοῖς γυναι- 
χείοις δ᾽ ἔφη »Τρίγλαν γενεᾶτενον Διοκλῆς δ᾽ ἐν τοῖς πρὸς 

Πλείσταρχον σχληρόσαρχον. εἰναί φησι τὴν τρίγλαν. “Σπεύ- 

σιππὸς δ᾽ ἐμφερῆ φησιν εἶναι κόχχυγα, χελιδόνα, τρίγλαν. 

ὅϑεὲν πθηγον, φησὶν ἐν τοῖς περὸ ζώων τὸν Ἀμγθλεν τινὰς 

ϑδίδεῃαβ ΓᾺ 720, 41, δυσφυεῖς Ὶ, οἱ Ἑπρίδιμίαβ Ρ- 1180, 41. 

δισφυ είς ΡΥ͂. ὃ δρμητιχὸς ὃ ὁπι. ΡΌ ᾿ διὰ τὸ. κατὰ τὴν τοῦ 
κυνὸς ἐπιτ' ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ϑομυνεῖρη. χατὰ τὴν τοῦ χυνὸς 
ἔπυτ. διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ τῆς κεφυιλὴς 1. κατὰ τὴν τοῦ πυνὸς ἐπυὶς ἐπὶ 
τοῦ ὑπὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς Α. ἐπὶ τὴν τοῦ «υνὸς ἐπιτ. ἐπὶ τοῦ ᾧπὸ τῆς. 
κεφαλῆς ΒΡ, διὰ τὴν τοῦ κυνὸς ἐπιτ, διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς Ὁ» 

324 6. οἴστρου οἴστρῳ Ῥ. συναγελαστικὴ ΑΒΡΥΨΥ͂. συναγελα- 
στικὸς ΟἹ, ἔτι 1,. ἔστι ΑΡΨ. .. ὑστέρᾳ ΡῚ.» οὐπι Ἐπδέδίῃΐο Ρ. 
1934, 28. ὑστεραίᾳ ΒΟΥ. αὐτὰς αὐτὰς τὰς Β. ἐν Ἥβας 

γάμῳ διὰ τούτων πὶ. Β, γε} ἄγε ῬΥΤ, ὲ ν. 288 8. ἅγε Β.. 
.4γε δὴ οπι. Ὁ. δὴ] δὲ 288. βαίονας} δογιθοθαΐατν ββαιόνας. 

δ᾽ ἐν τοῖς ὁπι. Β. ΒΟΡἨΓΟΙΙΒ υϑῦρθα οπι. Ὁ. τριγόλας 
ὀνομάζει τινὰς Β. ὀνομάζει ΑΒΟ. ἐπονοκάζεν ῬΥΤ.. τριγόλαν»} 
τριγόλᾳ Ἀ. τριγολὰ Ῥ. ; 

324 , παιδὶ κάσποι φύξις {φυξῖς Ῥ)Ὶ ΑΒΡΥΨΙ,, Πηαιδιχά" παιδικὰ 

ποιφύξεις σαβαῦθοπὰβ οοταηραγαῖο 5080]. ΝΙσαπαν ὙΠογίαῦ, νυ. 180, 
τὸ δὲ ποιφύζειν --- λέγεται --- ἐπὶ τοῦ ἐκφοβεῖν, ὡς ΞΣώφρων ἐν μίμοις, 
παιδικὰ ποιφύϑξεις. Οοτγαρέο τένηον ΒΡ, «τ᾿ ἐνῆον Α. μὲν πίονας 
ΨΙ, οχ Ρ. 92 ἃ. τριγάλα ΑΒΡ, ἐἘριγόλαν ΜΠ... υὑπισϑίδια Α. 
πισϑίδια ΒΡ. ὀπισϑίάν Ν1.. ὀπίσθια 3128. τοῖς ὁπ. Β, 

δ᾽ ἔφη οἱ. Β. δ᾽ ἐν τοῖς πρὸς Πλείσταρχον οπι. Β. «“Πλεί-- 

σταρχον δομυνεἰσε. σοπιραταία Ρ, 320 4. οροθδίιν Κλείγαρχον. 
"Σπεύσιππος δ᾽] δ᾽ οἱ. Β.. φησιν ὁ14.. Β. Γφρύφων ΛΒΡ, εύ- 
φων ἰνροίπείας δγγοτα 1: δον 
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828 οἴεσθαι χόχχυγα εἶναι, διά τε τὸ ἐμφερὲς καὶ τὴν τῶν 

ιὀπισϑίων ξηρότητα, ἣν σεσημείωται ὃ ΣΣώφρων ἸϑΔ Ἢ Ὑϑίς 
γλας μέν γε πίονας, τριγόλα δ᾽ ὀπίσϑια." 

126. Πλάτων δ᾽ ἐν Φάωνί φησι 

Τρίγλη δ᾽ οὐκ ἐϑέλει νεύρων ἐπιήρανος εἶναι" 
παρϑένου ᾿ἀρτέμιδος γὰρ ἔφυ, καὶ στύματα μισεῖ. 

τῇ δὲ ᾿Εχάτῃ ἀποδίδοται ἡ τρίγλη διὰ τὴν τῆς ὀνομασίας 
κοινότητα. τριοδῖτες γὰρ καὶ τρίγληνος" καὶ τοῖς τριακάσι 
δὲ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι. χατὰ τὸ παραπλήσιον δ᾽ οἱ- 

ν χειοῦσιν ᾿πόλλωνι μὲν χίϑαρον, “Ἑρμῇ δὲ βόακα, Διονύσῳ 
δὲ χιττὸν, καὶ ᾿ἀφροϑίτῃ φαλαρίδα, ὡς :Αριστοφάνης ἕν 
Ὄρνισι., κατὰ συνέμφασιν τοῦ φαλλοῦ. καὶ τὴν γῆτταν δὲ 
καλουμένην “Ποδσειδῶνί τεψὲρ οἰχειοῦσι. καὶ τὸν ϑαλάττιον 

γόνον, ὃν ἡμεῖς μὲν ἀφύην, ἄλλοι δὲ ἀφρύην ὀνομάζουσιν, 

οἱ δὲ ἀφρόν- προσφιλέστατον δ᾽ εἶναι καὶ τοῦτον ᾿4φρο- 
δίτῃ, διὰ τὸ καὶ αὐτὴν ἐξ ἀφροῦ γεννηθῆναι. ᾿ἀπολλόδω- 
ρος δὲ ἐν τοῖς περὺ ϑεῶν τῇ ᾿Εκχάτῃ φησὶ ϑύεσθαι τρί-: 
γλην διὰ τὴν τοῦ ὀνόματος οἰχειότητοα" τρίμοριρος γὰρ ἡ 

ε ϑεός. Μελάνθιος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν ᾿Βλευσῖνι μυστη- 
ρίων καὶ τρίγλην καὶ μαύῥίδῳ, ὅτι χαὺ ϑαλάττιος ἡ ̓ ἔχάτης 
᾿Ηγήσανδρος δὲ ὃ Δελφὸς τρίγλην παραφέρεσϑαε ἐν τοῖς 

γι ἴ5 8.8: μων) θεώ ἄν "᾿.-  μώ γε ΑΒ6Ρ. μὲν ὁπ, ΨΙ,. 
τριγόλα ΑΒΟΡ, τριγόλαν 1... ὔὀἁὀπίσϑια ΒΟ. ὀπισϑίαν ΡΨΈ,. 
δ᾽ ἐν] δ᾽ οπι. Β.ι 5 φησι οηϊ. Β, 4υἱϊ 5Ξοαιαπέαῦ γ Υϑὰϑ δβαπέ 

ῬΗΠοχοπὶ μοι δα, ἃΡ Ρ]ίοηο ἴθ Ῥῆδοπο πἀϑυγραΐ!: νἱάθ Ἰ. Ρ..5 4. 

Οπιῖβιε ἤτο Ὁ. Τρίγλη Ἡ εὲ 8. τρίγλην ΒΡΥ͂, ἐθέλει ϑοἢνν οἰ ἢ. 

εὐἀϊεῖο δὲ 8. ἐϑέλειν ῬΗ,, ἐθέλεις Ὑ. γεύρων ϑομινεῖβῃ. οαϊέϊο. 

εύὔρων Ἐ,.. εὑρὼν ῬΥ. παρϑένου δἀά. 1, εἴ ὅ. οπι. ΑΒΡΨΥ, 

μισεῃ Μισεῦν Β. ᾿ πριοδϑέτες. ΑΒΌ, τριοδύτης ΡΥ]... Οοπῇ, Ρ 325 ἡ. 

τὰ δεῖπνα) τάδε δεῖπνα ΒΡ. 

325 Ρ. κιττὸν ΑΒΟΏ. κχυττὸν ΡΥ͂Τ,. Ἐπιβέαϊῃϊι5 Ρ- 87, 24. ἀγᾷ-- 
) χείταν “ονύσῳ κισσός" κισσητὸς γὰρ ὃ οἶνος, οὗ δοτὴρ ὃ Ζεόνυσος. ᾿ 

φαλαρίδα  φαληρίδα ἀϊοῖς ΑτγΙδέορμαποβ ἀν. νυ. 5006. εἰ Εὐμβεαίῖι5 

ν. 87, 9: ἄλλον δὲ] ἄλλοι δὲ καὶ Β. ἄφρύη»} ἀφρῖτιν δομηθῖ- 

ἄοτυϑ. δά Ατίβέοέ, Η, Α. γυοἱ]. ΠΙ. ρ. 4605. Ἐπβεαίμίαβ μ. 87, 80. 
᾿Αφροδίτῃ (ἀνεῖται) ἄφύη ἢ καὶ ἀφρίτις. διὰ τὸ ἄμφω ἐξ ἀφροῦ φῦνοι, 

τήν τε ἀφύην δηλαδὴ φυσικῶς καὶ τὴν δαίμονα μυϑικῶς. δ᾽ εἶναι} 
δ᾽ οἴω. (Ὁ. ϑεῶν) τῶν ϑεῶν Β. ὺ 

325 ὁ, Μελάνθιος δ᾽ δ᾽ οπι, Β. ἐν ᾿Ελευοῖνι ἴ, εἰ δοδινεῖσῃ. 

οὐϊέῖο. ἐν οἴ. ΡΥ. δὲ ὁ] δὲ οἴῃ. Β. τρίγλην παραφέρεσϑαι] 

Ἐπαδεδεμίυβ Ρ. 1197, 8060. ἈἈἄϑαλαττίους ϑαλαοσίους Βὶ εἰ Ευικίὰ- 
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᾿Αρτεμισίοις, 'διά. τὸ δοχεῖν τοὺς ϑαλαττίους λαγὼς ϑανα- 
σίμους ὄντας ϑηρεύειν ἐπιμελῶς καὶ «καταναλίσχειν.. διόπερ 
ὡς ἐπ᾽ ὠφελείᾳ. τῶν ἀνγϑρώπων͵ τοῦτο ᾿ποιοῦσα τῇ κυνη- 

γετικῇ ϑεῷ ἡ κυνηγέτις ἀγάκειται.. γενεᾶτεν δ᾽ ἔφη τὴν 

τρίγλην. “Σώφρων 2, ἐπεὶ αἱ τὸ «γένειον. ἔχουσαι ἡδίονές εἰσι 
μᾶλλον τῶν ἄλλων. “4ϑήνησι δὲ χαὶ. τόπος τις. Τοίγλα 

ἃ χαλεῖται, χαὺ αὐτόϑι ἐστὶν, ἀνάϑημα τῇ. ̓Εχάτῃ Τριγλαν- 

ϑίνῃ. διὸ καὶ. Χαρικχλείδης ἕν. «λύσει φησὶ. » Δέσποιν᾽, 

“Ἑκάτη Τριοδῖτι, -ττρίμορφε ̓  ᾿τριαῤρβισ, ἜΝ ̓ Ν- 

μένα.“ 
127, ᾿Εὰν δ᾽ ἐναποπγιγῇ τρίγλη ζῶσα ἐν οἴνῳ χαὺ 

τοῦτο ἀνὴρ πίη, ἀφροδισιάξειν. οὐ δυνήσεται , ὡς Τερψι- 
κλῆς ἡστορεῖ ἐν τῷ περὸ ἀφροδισίων. χἂν γυνὴ ̓δὲ πίῃ τοῦ 

αὐτοῦ οἴνου, οὐ κυΐσχεται. ὁμοίως δὲ οὐδὲ ὄρνις. ὁ. δὲ 
πολυΐστωρ ᾿Αρχέστρατος ἐπαινέσας. τὰς κατὰ Τειχιοῦντα 
τῆς Μιλησίας τρίγλας ἑξῆς. φησε ; 

δ Κἀν Θάσῳ. ὀψώνει τρίγλην, χοῦ χείρονα κε αι 
; ταύτης" ἐν δὲ Τέῳ. χείρω, κεδνὴ δὲ χαὶ αὐτή" ὁ 

ἐν δ᾽ “Ἐρυϑραῖς ἐγωνᾳ ϑηρεύεται αἰγιαλῖτις. 
Κρατῖνος δ᾽ ἐν Τροφωνίῳ φησὶν. 

Οὐδ᾽ Αἰξωνίδ᾽ ἐρυϑρόχρων ἐσθίειν ἔτι ΡΩΝ 
ἐπι. ὡς δα, ἈΒΟ6, οπι. ΡΥ].. ὡς ἀνθρώπους ὠφελοῦσα τῇ ἄγρᾳ 

αἰχῖς Ἐαϑέδεμειιϑ. γενεῶτιν δ᾽͵ δ᾽ οπι. Β.ι τρίγλη»]} κρύιλάν Β. 
“Σώφρω»] ϑυρτὰ Ρ. 324 ἢ - μᾶλλον οπι. δαὶ ὑπργλρ] 

᾿'φσρίγλη ἘΠυδίαί μια Ρ. 1197, 32. ᾿ 

2 ἃ. Τριγλανϑίνῃ] τριγλαϑήνῃ Ἠπδιδρον: ἐβύσρε ΨΥ. 
᾿αλύσει 1.. Ζ)έσποιν" δέσποινα Β οἱ Ἐπιδέδεμί5 Ρ. 1197,.29. 
“Ἑκάτη οτπ. Ἐπιβίδίῃϊι5. ΜΔ] ει “κάτα. τρίγλαις  τρίγλας 1, ἐν- 
Ροϊμείαθ ουἹρᾶ. πηλευμένᾳ ΒΟ, κηλευμένη ΡΨ], οἐ Εμρβίδεβμίιι5. 

ἐναποπνιγῇ ΑΒΟΡ, ἐν ὑποπνιγῇ Υ. ἐγυπαήνυῆῃι 1. ᾿ ὁμοίως 
δὲ) δὲ οπι. Β. ἐς 

28 δ. 01. κοὐ] οὐ Β. λήψει. βοιόο μόνως λήψη. 
Υ. 2. .ν δὲ --- αὐτή κα. ΑΒΡ. οπι. ΟῚ.  6ἐἈἀΤέῳ ΒδομποίάοτΊι δᾶ 

Αὐἱβέοίθ!β Ἡ, Δ. γ0]. 1. ρ. 1.Χ}11. εὐ δὰ ῬΠΘοΟρΡΒγαβίαπι νο]. ἘΨΥ͂, Ρ. 

800. οἐ τἱι ἀοοίι5 τὰ Βομνν οἰ μα θιβογὶ ἐπάΐοθ ρ, 603.. Τίῳ δομν οἰ ἢ. 
τῷ ΒΡ. χείρω Δ. χείρῳ Ρ, χευρωκεδνήδιυ καὶ αὐτὴ Β. .,,Πιὶ πιέπι- 

ὄγαπῖβ ξογίρίιπι ἐν δὲ τῷ γείρῳ.““ Οαϑαυθοηιβ. ἐν δὲ τῷ χείρω κεδνὴ 
δὲ καὶ αὐτὴ Οδβδιθοπιιβ δποίανε δχ Ἰθοξϊομῖθιιβ Αδρ 8. 
ν. ὃ. ἐν δ᾽ ΑΒΟΡΨ δὲ Ἰθοξίοποϑ Αδρίαπαο, εἰν 1., Οπνἶ550 δ᾽. “ἐν Β851]. 

φησὶν οἴ. Β, Ογαίπὶ ψυθυβ5. οπι. Ὁ, «ἀἱξωνίδα 1.. 

ἐξωνίδα ΑΒΡΥ. ἔτι Πουγβίυβ πὶ ΒΘ 115. Αἰεοβ. ἂρ. 1. ν. 7. 
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«οὐδὲ τρυγόνος, οὐδὲ δειγοῦ. φυὴν μελανούρου. 
Ναυσικράτης μὰ κωμῳδιοποιὸς ἐπαινεῖ τὰς Αἰ ξωνικὰς 
τρίγλας ἐν Ναυ;λήροις λέγων οὕτως 

Μετ᾿ αὐτῶν. δ᾽ εἰσὶν ἐχπρεπεῖς φύσιν 
αἱ ξανϑοχρῶτες, ἃς κλύδων «Αἰξωνικὸς 

πασῶν ἀρίστας ἐντύπους παιδεύεται" 
ε. αἷς καὶ ϑεὰν τιμῶσι φωσφόρον χύρην, 

δείπνων ὅταν ,πέμπωσι δῶρα γαυτίλοι. 
Ἧ. τρίγλας λέγεις. 

128. ΤΑΙΝΙΑ͂Ι. καὶ τούτων ᾿Επίχαρμος. μέμνηται 
Καὶ ταὶ φίνταται 

ταινίαι; λεπταὶ μὲν, ἀἁδεῖαι δὲ χὠλίγου πυρός. 
Μίϑαικος δ᾽ ἐν ᾿Οψαρτυτιχῷ,, Ταινίαν (φησὶν) ἐχκχοιλί- 
ἕξας, τὰν χεφαλὰν. ἀποταμὼν, ἀποπλύνας, χαὶ ταμὼν τεμά- 

ϑζθχεα, χκατάχει τυρὸν χαὶ ἔλαιον. ““ πλεῖσται δὲ γίνονται καὶ 

" χάλλισταε χατὰ τὸν πρὸς τῇ ᾿Πλεξανδρείᾳ Κάνωπον καὶ 
ἐν “Σελευχείᾳ τῇ πρὸς ᾿Αντιοχείᾳ. ὅταν δ᾽ Εὔπολις ἐν 
Προσπαλτίοις λέγῃ 

Μήτηρ τις αὐτῷ Θρᾷττα ταινιόπωλις ἣν" 
᾿ ἐπὶ. τῶν ὑφασμάτων ᾿λέγει χαὶ τῶν ζωνῶν, αἷς αἱ γυναῖχες 

᾿περιδέονται.- 

, 

ΤΟΥ εἴτις τρυγόνος Ἀ. τριγόνος ῬΎΓΪ,: οὐδὲ Οαϑαυθοιϑ. 

Τθνῖ οὐ, δεινοῦ. φυὴν ΟδθαμΡοπιϑ. δεισούφην ΡΨῚ.. Αοοθπάι 

οᾶτοε Α. κωομῳδιοποιὸς ΑΒΟ. κωμῳδοποιὸς ΡΥ. Ἐ αΑϊξωνικὰς 
ΟΙ,. ἐξωνικὰς ΑΒΡΥ, λέγων οὕτως οπι. Β. Ψ. 1. εἰοὺ»]) εἐσὶν 
φησὶν Β. Υ. 2. --- δ. χοροέαππίυγ ν. 390 ". Ψ. 2. κλίδων ΒΡ. 

αἰξωνικὸς Ο. ἐξωνιχὸς ΑΒΡΥΙ.. Ψ. 3. ἐντόπους δρέξζοπια 
᾿ἩσΟΒΟΒΟΙ. ἐν τόποις ΡΥ͂Ι, εἰ 330. Ο αὐλὰ ἄαγο νΟἸ ΘΓ ἔργ οΓ 801 Ὲ- 

᾿ῬίαΓγαθ σομῃροπάϊαπι ἤθη οὐπϑδέδέ. 

920 {0 Ὑ. 6, τρίγλας] τρίγλαν 330. Ψ. 1, καὶ ταὶ Ο εἐ ρ. 

321] ὁ. καί ταιᾶ Β, καί τε ἈΡ. χαὶ Ψ1, οπιΐβ5ο ταὶ. φίνταται ᾿ἰὈγῖ 
οἐ Ευπέδείιβ Ρ. 1934, 31. φίλταται 321. Ὁ. 2. ταινίαν οπι. Β.. 

ἁδέαι ϑομνν εἴ βἢ. ἡδεῖαι Β. μἴϑαικος ΑΒΟ. μύϑαικος ῬΥΨΤ,. 

ἐχκκοιλέξας] ἐχκοιλιάξας Κοοηϊὰ5 δὰ ατερον. ΟοΥν. ν. 328. 

9206 8. προσπαλτείοις ΑΒΡ, δε 5ἷο ἐογίαββ οοάθχ Ἠυγα]άϊηιι5, 
ΘΧ 4ὺ0 (Ἀβδιθοπιιβ προσπαλτίοις αἴϊετέ, προσπαιτείοις Ψ].. λέγη] 

λέγει Β. Θρᾷτταν ταινιόπωλιν οχ ᾿ι. 1, Ευδέαίπίυα », 1934, 92. 
ἥν ἐπὶ δοῦν οἴ, 1αρτὶ τὴν ἐπὶ. 
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429. ΤΡΑΧΟΥΡΌΙ. τούτων, ὡς ̓ξηροτέρων “μέμνηται. 
Διοκλῆς. Νουμήνιος δ᾽ ἐν ““λιευτικῷ φησιν 

᾿ ᾿Αχονίας, κίγκλους τε χαὶ ἀλΑΝ τράχουρον. ᾿ 
ι ΤΑΥΜΩΠΙΑ͂Σ. περὶ τούτου “Ἵρχέστρατος. ἱστορεῖ 

Καὶ νεαροῦ μεγάλου τ᾽ αὐλωπία ἐν ϑέρει ὠνοῦ 
χρανίον, ἂν Φαέϑων πυμάτην ἁψῖδα διφρεύῃ" 
χαὶ παράϑες ϑερμὸν ταχέως καὶ τρίμμα μὲτ ᾿ αὐτοῦ. 
ὕπτα δ᾽ ἀμφὶ ὀβελίσκον ἑλὼν ὑπογάστριον αὐτοῦ. 

1320: ΤΕΥΘΙΣΣ ᾿“Δριστοτέλης εἰγαί φὴσι χαὶ ταύτην 

τῶν συναγελαξζομένων, ἔχειν. τὲ τὰ πλεῖστα τῆς σηπίας, 
ὁ τὸν τῶν ποδῶν ἀριϑμὸν, τὰς προβοσκίδας. τῶν δὲ ταύ- 
τῆς ποδῶν οἱ μὲν κάτω μιχροί εἰσὶν, οἱ δ᾽ ἄνω "μείζους" 
καὶ τῶν προβοσκίδων ἡ δεξιὰ παχυτέρα καὶ τὸ ὅλον σὼ- 
μάτιον τρυφερὸν καὶ ὑπομηκέστερον. ᾿ ἔχε εἰ δὲ χαὶ ϑολὸν ἐν 
τῇ μὕτιδι οὐ μέλανα, ἀλλ᾽ ὠχρόν" ᾽ χαὺ τὸ ὄστρακον ΝΗ 
λίαν χαὶ χονδρῶδες. 

ΤΕΎΘΟΣ. ὃ δὲ τεῦϑος μόνῳ, "τούτῳ διαφέρει, τῷ 
μεγέϑει" γίνεται δὲ χαὺ τριῶν σπιϑιαμῶν.᾽ τὸ δὲ χρῶμά 
ἐστιν ὑπέρυϑρος, καὶ τῶν ὀδόντων᾽ τὸν μὲν χάτω ἐλάτ- 

ἃ τοναὰ ἔχει, τὸν δὲ ἄνω μείζονα, ἄμφω δὲ μέλανας χαὶ 

ὁμοίους ῥύγχει ἱέρακος. ἀναπτυχϑεὶς δὲ χοιλίαν ἔχει ὁμοίὰν 
ταῖς ὑείαις. ἐν δὲ πέμπτῳ μορίων βραχύβιά φησιν εἶναι 

ἔ ᾿ Ἷ 

Διοκλῆς] ψιᾶ. ν, 320 ἃ. δ᾽ ἐν “Δλιευτιζῷ φησιν οχι, Β: 
Νυμθη γΟΥΒῸ ΠΣ ΟΠ). Ὁ. 9 κχίγκλους ΒΟΒυνεῖ σι." τὶ κιγκάλοὺς, 

ἀλλοπίη»} ἁλοπίην Β. τράχουρον τρήχουῤον, . 

820 Β. Ταυλῳπίας] ΕτΡΟΥ Αἐμοπδοὶ ἵπ Αγομοβέγαεϊ γϑγβα ταυλω- 
πία Ἰοσοηίῖϊ58. ΨΙΔΕ σαϑαιθοπαβ. ἱστορεῖ ὁ}. Β, Ὕ.1 Ὁ 
αὐλωπίω (αϑαῦθοπαβ. δι] ταυλωπία. ἐνθερϊώνου Β. Υ, 2. 

κρανίον] χρανΐην Ῥ, ἂν ἀὀβπθῦιβ ἀθ Ασυδέι, Ρ, 61. ΓᾺΡ ὅταν. 
ἁψῖδα Ψ. ἁψίδα ΑΟΡ, ἀψῦῖδα Βα511. 1. διφρεύει Β. 

τὰ πλέίστα Τ,, τὰ οἵη. ΒΥ͂, 

320 ς. ἔχεν δὲ καὶ] δὲ οπι, Β.. ϑολὸν ΒΠ,. ϑόλον ῬΥ͂. 
μύτιδι ϑομνν οἰ ρ ἢ, οχ Ρ. 329 ἃ. μύστε ΑΒΡ, μύτι Ὁ. μύτει 1,. κύστει , 

Ζεῦϑος ἀε]6οὲ δοιμυνοῖρῃ, τούτῳ ἈΑΡΥ͂. τοῦτο Β. ταύτης 1,. 

ὁπ. Ὁ. ὑπέρυϑρος] ὑπέρυϑρον Ὁ. ἄμφω καὶ ἄμφω Β. 

820 ἅ. ταῖς ὑείαις] τῆς ὑείας ΒΒ. υειαιας εχ ") πιθπιογαξ ΨΠΙοῦτα- 
κα 

ηἷυ5. Θυοᾷ 68 δείαις. μορίων ΑΒῸΡ οὐ Ἰιθιηργαπδθ Οαβδαθοπὶ, 
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τὸν τεῦϑον καὶ τὴν σηπίαν. ᾿Αρχέστρατος δὲ ὃ πᾶσαν γὴν 
καὶ ϑάλασσαν διὰ γαστριμαργίαν περιελϑὼ ων [πλεύσας] Ὶ φὶ)σὲ 

Τευϑίδες ἐν Δίῳ τῷ Πιεριχῷ παρὰ χεῦμα 
Βαφύρα. καὶ ἕν ᾿Ἀμβρακίᾳῳ παμπληϑέας ὄψει. 

Ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿Βρετρικῷ τἄδε ποιεῖ λέγοντα μάγειρον 
Τευϑίδες, σπίναι. βατὶς, δῆμος, ἀφύαι, 

᾿χρεάδι᾿ ̓ , ἐντὲ ἐρίδια" τὰς μὲν τευϑίδας ̓ 
ε. τὰ πτερύγι᾽ αὐτῶν συντεμὼν, στεατίου 

μικρὸν παραμίξας, περιπάσας ἡδύσμασι 
λεπτοῖσι χλωροῖς, ὠνϑύλευσα. 

χαὺ πέμμα δέ τι τευϑίδα ὀνομάζειν Ἰατροκλέα ἐν “4ρτὸ- 
ποιιχῷ φησι Πάμφιλος. 

151. ΥΕΣ. ᾿Επίχαρμος ἐν ν Ἥβας γάμῳ 

ὑάλι νῶν τ ΜΑΣ Ὁ ὑαινίδες. τὲ βοὐγλωσσοί, τε χαὺ κίϑαρος͵ ἐνῆς. 

λέγει δέ τινας καὶ ὕας διὰ τούτων 
Χαλκίδες: 8.» ὕες τε ἱέρακές τὲ χὠ πίων κύων. Ἶ 

εἰ μὴ ἄρα οὗτοι. οὗ αὐτοί εἰσι τῷ κάπρῳ. Νουμήνιος 5" 

ἐν τῷ “Ζ“λιευτικῷ γτιχρυς ᾿ ὑαινάν τινα καταριϑιμεῖται. ἐν 

τούτοις 

᾿Κανϑαρίδα προφανεῖσαν ὕαινάν τε τρίγλην τε. 

" . ὍΡῚ, Ρ ζ 4“ 

ζώων ΨΙ,, ἃὅἣὃ πᾷσαν -- φησὶ οπι. ΒΞ ὀ ὀ περιελϑὼν πλεύσας ἈΡ, 
περιελθὼν καὶ πλεύσας ὙΪ.. περιελθὼν καὶ περιπλεύσας Ὁ. δεοιιβί, πλεύ-- 
σας. ΜΠ Ρ. 278 ἃ. οὗτος ὃ ᾿Αρχέστρατος ὑπὸ φιληδονίας γῆν πᾶσαν 

καὶ ϑάλατταν ἀεριῆλθεν ἀκριβῶς. τευϑίδες ΑΒΟΡΥ. τευϑίδας 1. 

μ᾿ φησὶ ἐν Β. 5 Ζίῳ τῷ] διωτῷ Β: -Βαφύῤα}  βαφύραι Α. 

μάγειρον ἃπέβ τάδε παθεὲ Β. Ν..1. 2. οπι. (. Δ... 
᾿ σπῖναι ΑΒΡΨ. ΟοΥντοχὶ δοοοπίαπι. πίναν Β. πίνναι 1, οχ οομίροξιτα 
ΟὐΒηοΥῚ ἀθ Ἀφαδί!]. Ὁ. 88. δῆμος] δημὸς δον οῖβ!.. 

326 6. Ψ. 2. ἐντερίδια ΒΡ, ἐντερίδι᾽ ΨΓ,᾿ τὰς] ΤιοΡοΡαίὰν 
ἀλλὰ τὰς. Ὑ. 3, πτερύγια ΒΡ. στεατίου ΑΒΟ δέ δριοπιθ 
ἨΟΘΒΟΠΘΙΙ, στέατίον ΡΎΓ,. Ψ. ὅ. λεπτοῖσι ϑομν οΙρη. Τὶ τὶ 
λεπτοῖς, ἀρτοποιιχῷ ΑΡΥΤ,, ἀρτοποιητιχῷ ΒΟ, ἐν ἽἼβας γάμῳ 
οἷ, Β. Ἦς ϑομννεῖρῃ. ἦν ΡΠ... ΠΟ δαινίδες τε ΑΒΟ δέ ν. 
990 ἃ. τε οηϊ. ΡΥ͂!, οὲ ν. 3068. ἈἘδνῆς] ἐνής Ρ΄ τὲ 806. α, Θοήξ. 

Ρ. 288 Ρ. διὰ τούτων] οὕτως Β. χαλκίδες ϑ᾽ τοροϑβίίαμη οχ 

φῬ. 328 ο. Ζολκιδεῖρ! τε ΑΒΡΥ. χαλκίδες τὰ 138511. οὐ 1,. τ ἄρα) 

δου θέαν ἄρα, ἱ Ἴ 

320 ἔ, δ᾽ ἐν τῷ “Δλιευτικῷ οπι. Β ῸῈ ἂν τοὔτοις" οπι: Β, 



110 " ᾿ 
υπαὺ Διονύσιος δ᾽ «ἦν ᾿Οψαρτυτικῷ τῆς ϑαύγης μιηημονεύει. 
“Ἀρχέστρατος δ᾽ ὁ ὀψοδαίδαλος 

Ἔν δ᾽ “Αἴνῳ καὶ τῷ Πόντῳ τὴν ὗν ,«ἀγόραξε, 
ἥν. καλέουσὶ τινὲς ϑνητῶν ψαμμῖτιν ὁ ὀρυχτήν.. 
τούτου τὴν κεφαλὴν ἕψειν, μηδὲν προσενεγχὼν.. 
ἡδυσμ᾽ » ἀλλ᾽ ἐς ὕδωρ μόνον ἐνθεὶς, καὶ ϑαμὰ χινῶν, 

5. ὕσσωπον παράϑες τρίψας, χαν ἄλλο τι χρήζῃς, 
3927 δριμὺ διεὶς ὄξος" κατ᾽ «ἔμβαπτ᾽ εὖ χαὶ ἐπείγου 

οὕτως, ὡς πνίγεσϑαι ὑπὸ. σπουδῆς χαταπίνων. 

τὴν λοφιὰν δ᾽ ὀπτᾶν αὐτῆς͵ καὶ τἄλλα τὰ πλεῖστα. 

᾿ μήποτ᾽ οὖν καὶ ὁ Νουμήνιος, ἐν τῷ, ̓Αλιευτικῷ τὴν ὧν ψα- 
μαϑῖδα καλεῖ, ἐπὰν λέγῃ 

“ἄλλοτε καρχαρίην. ὁτὲ δὲ ῥόϑιον ψαμαϑῖδα. 
132, ΥΚΑ͂Ι. τὸν ὕχην. ̓,Καλλίμαχος ἐν ἐπιγράμμασιν 

ἱερὸν ἰχϑὺν χαλεῖ διὰ τούτων, Θεὸς δέ οἱ ἑερθς ὕκης. “ 
ΙΝουμήνιος δ᾽ ἐν «Ἵ“λευτικῷ᾽ 

τ Ν σπάᾶρον; ἢ ὕχας ἀγεληίδας, ἢ ἢ ἐπὶ φάγρον 
πέτρῃ «λώμενον.". ᾿ ; ἰ 

“Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ τρισχαιδεκάτὴ τῶν ἱστοριῶν περὶ τὸῦ 

Ν 

᾿ 
᾿ ψ. 

ἐν ὐδάων δ᾽ ἐν ΑΒ. δ᾽ οπῖ. ΨΥ. ΓΝ ὁ ὀψοδαίδαλος οπι. Β. 

ψ. 2. ψαμμήτιν Β, Ψ. 3. Τιοροθδέίαν ἕψειν. δου οπάμμι ἕψειν. ᾽ς 
“ἈΓοβοβέγδέιβ, πάσσειν κατακρουνίς ὧν Βιργὰ Ρ. 320 ". δὲ βἰπηλ]α ΔΠ10 ]. 

Υ. 4. ὕδωρ μόνον Ναεϊκία8. ἀ6᾽ ΟποόΙΟ μ: 77. μόνον ὕδωρ 
ΠΆΒΟΡΥ. μοῦνον ὕδωρ 1... καὶ ϑαμὰ ΑΒΟΥ͂. καί ἊΣ ἅμα Ῥ. θαμὰ, 

. κινῶν Ψ,. κείνων. ΑΡ, 

327 ἁ.ΟΟ. 6. κᾷτ᾽ ἐμβάπτευε 1,. ὐλεμβίπεεενε Υ. κατ᾽ ξιβάπει Β. 
. κατεμβάπτευ. Ρ. Εχ Α' ἐμιβάπτευ, ὁχ Ο ἔμβαπτε ἐποίανις Βομννοίσῃ., 

"46 κατ᾿ βῖνο χᾷνι᾽ ἐαοαϊες. κάτ᾽ ἔμβαπτ᾽ εὖ Ναρκίιβ.. -5ς καὶ ΟΠιηθ8 
ΡΓδοίον 1,, αυὰρ κ΄. 0  ἐπείγου] ἐπήγαγε Β. ἔν «τῷ “Δλιευτικῷ 

εο πὶ; Β. ψαμαϑίδα 1... ψαμμαϑίδα. ΒΡ. ψαμμαϑίδος Υ. λέγῃ 

ἈΑΦ(Ρ. λέγεν Ἰ.. λέγεις Υ. ᾿Ἄλλοτε) ἄλλοτι Ὁ... δτὲ Ὁ. ὅτε ἜΒΡΥΙ,. 
δὲ ῥόϑιον ἴ, εχ ν». 300 ἡ. δ᾽ ὄρϑιον ΑΒΟΡΥ. ψαμαϑιδα] 

ψαμμαϑίδας Β. Ὕχαι) διπιρ! οὶ κα ΑΒῸ οοπδίαπίον αἰαπίατγ: ἴπ- 
᾿οοπδέαπέον ΡΥ ΓΤ. τὸν ὕχην) καὶ τὸν ὕκην ῬΡ. Καλλίμαχος] 

Ὁομΐ, Ρ- 284 εο, υδὶ᾽ ἑερὸς δέ τοι, ἱερὸς ὕκης. διὰ τούτων οπι. Β. 

δέ οἱ) δὲ Β. δ᾽ ἐν ᾿Δλιευτικῷ ὁπι. Β. 

327 Ὁ. Ἢ --- ἀγεληίδας αἰέι!ϊε ν. 320 ἃ. τς ἄλώμενον (. 
ἀλοώμενον Ἀ. ἀλωόμενον 1,. ἁλωόμενον ἘΥ͂. δ᾽ οἐ τῇ οπι. ἢ. 

τριοκαιδεχάτη.} 75 ΒΒ. ωδ' Ρ. ον φψῶν ἱστοριῶν) τῶν 
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“Σικελικοῦ πολιχνίου, λέγω δὲ τῶν “Ὑχχάρων, διαλεγόμενος 
-προσαγορευϑῆναί φησι τὸ. πολίχνιον διὰ τὸ τοὺς πρώτους, 
τῶν ἀνϑρώπων ἐλϑόντας ἐπὶ τὸν τύπον ἰχϑῦς εὑρεῖν τοὺς 

καλουμένους. ὕχας» 'χαὺ τούτους ἐγκύους" δι᾿ οὖς οἰωνισα- 

ἀιένους. Ὕκκαρον ὀνομάσαι. τὸ. χωρίον. Ζηνύδοτος δέ φησι 
διρτυκυμαι τὸν ὕχην καλεῖν ἐρυϑρῖνον. Ἵδομιππος. δ᾽ .ὁ 
“Σμυρναῖος ἕν τοῖς “περὶ, ̓ Ἱππώναχτος᾽ ὕχην ἀκούει τὴν ἰου- 
{τὰ εἰναι δ᾽ αὐτὴν δυσϑήρατον. διὸ χαὶ Φιλησᾳ φάναι 

Οὐδ᾽ ὕχης ἰχϑυς ἔσχατος ἐξέφυγε. 

1383, ΦΑ1' ῬΟΣ. «Σπεύσιππος ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων πα- 
ραπλήσιά φησιν. εἶναι φάγρον, ἐρυϑρῖνον, ἥπατον, ἐμνή- 

μόνευσε δ᾽ αὐτοῦ καὶ Νουμήνιος. ἐν τοῖς, προκειμέψοις. 
᾿Δριστοτέλης δὲ “σαρχοφάγον φησὶν, αὐτὸν, εἰναι καὶ μονήρη, 
καρδίαν τε ἔχειν τρίγωνον. ἄχμάξειν τε ψαρίοι ᾿ξπίχαρμος 
δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ φησιν᾽ . : 

᾿Δόνες φάγροι. τε καὶ λάβρακες.. ἱ 
ἃ μνημονεύει δὲ αὐτῶν χαὶ “ΜΜεταγένης͵ ἐν Θουριοπέρσαις. 
“Δἀμειψίας δ᾽ ἐν Κόννῳ 

᾿Ορφοῖσι σελαχίοις τε καὶ. φάγροις θορά, ἡ 
Ἱκέσιος δέ φησι »Φάγροι καὶ χρόμις ; καὶ ἀνϑίας χαὶ ἀχαρ- 

,γᾶνες χαὶ ὀρφοὶ καὶ συνόδοντες καὶ συναγρίδες. τῷ μὲν 
γένει παραπλήσιοι. ὑπάρχουσι" γλυκεῖς τὲ γὰρ χαὺ παρα- 
στύφοντες χαὺ τρόφιμοι" χατὰ λόγον δὲ καὶ δυσέχχριτοι. 
τροφιμώτεροι δ᾽ αὐτῶν οἱ σαρχώδεις καὶ γεωδέστεροι" ἐλατ- 

τονά. τε πιμιελὴν ἔχοντες. ψἀρχέστρατος ̓  δέ ἀὐλ πεν 
ἀνατέλλοντος ἜΝ τὸν φάγρον ἐσϑίέδιν 

ὁπ|. Β, ὑχάρων 6 ἐμωβ μῆ ΡΥ ΑΝ ̓ ἐγκύου:] ἐγγείους μὴν Ἡσεδβοῖι, 
ποη Ὁ. καλεῖν ἐρυϑρῖνον] ἐρυθρῖνον καλεῖν Β., 

327 ο. Φιλητῶν, ϑουιθθθαίαν Φιλήταν, φάναι] φῶναι 6. 
ὕχης} Τὰθυῖ ὕκη βῖίνθ ὕχκη, ἐν δευτέρῳ Ὁμοίων απ. Β. (οηΐ, μ᾿. 
3500 ὁ. ἐν τοῖς προχειμέγνοις ὁπι. Β, φησὶν αὐτὸν͵ εἶναι ΑὉ. 
εἶναν φησὶν αὐτὸν ῬΥ͂Τ,. φησὶν εἶναν αὐτὸν Β. οὖν δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ 
φησὶν οπι. Β, ἘΡΙΟΒατ μι γοῦῦα ὁ, Ὁ.. ᾿Αόνες Οαβαυβθοημϑ δὲ 
Ρ. 921 ἀ. ΓΌνῚ λόνες, μνημονεύει "δὲ αὐτῶν οι... Β. ᾿Αμκει- 

᾿«μίας δ᾽] καὶ ἀμειψίας Β. Απιϊρβίαθ νϑυβυὴι, αυΐ Ἰἀδπὶ 68έ ουπι 
Ρ]αίοπίοο Ρ. 31 ο, ὁπι. Ο. ᾿θρφοῖοι. 815. 1 νὶ ὀρφοῖς. 
βορά ον οἰ}. ἐσὺ νι Δ, ἀσιβορα Β. ἀοίβορα Ῥ, ἔσῃ βορὰ ΜΙ,. βο- 
ράών 318. δέ φησι οπι. Β. ᾿4ρχ. δέ φησῆ δέ φησι οἱ. Β." 
φάγρον] φάγρον φησὶν Β. ' δ 
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ο΄ Δήλῳ τ᾿ Εἰρέτρίᾳ τὲ χατ᾽ εὐλιμένους ἁλὸς οἴκχους.- 
ε τὴν χεραλὴν δ᾽ αὐτοῦ μόνον ὠνοῦ, καὶ μετ᾿ ἐχείνης 

οὐραῖον" τὰ δὲ λοιπὰ δόμον μηδ᾽ εἰσενέγκῃς. 
μνημονεύει τοῦ φάγρου καὶ “Στράττις ἐν “Τημνομέδῳ »Πολ- 
λοὺς δὴ μεγάλους τε φάγρους ἡκάμνυατ ἢ “ ὐ χαὶ᾿ ἐν Φωο- 
χτήτῃ 

Κάτ᾽ εἰς ἀγορὰν ἐλϑόντες ἁδροὺς - 3 
ὀψωνοῦσιν μεγάλους τὲ φάγρους 
χαὶ Κωπᾷδων ἁπαλῶν. τεμάχη, 

στρογγυλοπλεύρων. 
ἔστε δὲ χαὶ γένος λίϑου φάγρος. ἡ γὰρ ̓ ἀκόνη. κατὰ Κρῆ- 

ἔ τας φάγρος,᾿ ὡς φησι «Σιμίας. 

1384. ΧΑΝΝΑ͂Ι. ᾿Επίχαρμος ἐν Ἥβας γάμῳ 
ἹΜεγαλοχάσμονάς τε χάννας κἠκτραπελογάστορας ὄνους. 

ἸΝουμήνιος ἐν “Δλεευτικῷ ᾿ 
Χάννους τ᾽ ἐγχέλυάς τὲ καὶ ἐνγυχίην πίτινον. 

“μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Δωρίων ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων. ᾿Ζρι- 
στοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὶ ζωικῶν ποικιλέρυϑρον μέλαιναν 
αὐτὴν͵ ὀνομάἄξει χαὶ ποιλκιλόγραμμον; , διὰ τὸ μελαίναις 
γραμμαῖς πεποικίλϑαι: ᾿ ἷ 

428 ΤΎΒΗΝ ΧΡΟΜΙΣ. καὶ τούτου μνὴμονεύεε ᾿Επίχαρμος 
λέγων 

327 ε. χαὶ μετ᾽ --- εἰσενέγκῃς αἀᾷ. ΑΒΟΙ,, οἱ. ΡΥ. εἰσενέγ-- 

κῆης ΑΒΟ. ἂν ἐσενέγκης Τὰ. εἴσω ἐνέγκης ϑοινν ΙΒ... μνημονεύει ---- 

καὶ οπι. Β. λημνομέδᾳ ΑΒ. λιμνομέδᾳ ΡΥ͂Γ,. Βεγαξεια 5. ἐεβεϊπιο- 
μΐπαπὶ οἷ Ὁ. ἐγκάψας Τι. ἐγκύψας ΑΒΡΥ. Υ. 3. δουιθοθαΐαν 

- Κωπαΐδων.. Υ. 4. στρογγυλοπλεύρων δοινν εἰ Ρἢ. οαϊεῖο. στρογγυλι- 
πλεύρων ΡΥΤ,. ' ἔω ὑπ χά 

927 ἢ. σιμίας Β. σιμμίας ῬΥΙ. ἐν Ἥβας γάμῳ οτι. Β.᾿ 
μεγαλοχάσμονας 1, εἴ ν. 315 ἔ, μεγαλοχάμμονας ΒΡΥ. χκηπτραπε- 

λογάστόρας Α. σκῆπτρα πελογάστρονας Β. σκῆπτρας πελογάστρονας μδμ 
ἐχτραπελογάστορας Ι,. γιάς δα 315. ἂν ᾿Δλιευτικῷ ὁπϊ. Β. 
τ᾿ ἐγχέλυας) ΤΑ͂ΌΓΙ τε πελίας. Ὁοσζεοίαπι 6Χ Ρ. βυὰ 6.  πέτινον) 

υϑ 
πύτινον Β. πίτυνον Ῥ. ΑΨΕΝ 304 ε. μνημονεύει ---- “Αριστοτέλης 
δ᾽] καὶ δωρίων μνημονεύει χαὺ ἀριοτοτέλης ἐν Β. ἐν τῷ περὶ ζωι- 

κῶν. ὁπι. ἢ. ζωικῶν τος ζώων ΟΙ. πεποικίλϑαι) πεποικίλ-- 
σθαι Β. ᾿ ' 

828 ἃ. καὶ τούτου μνημονεύει θη. Β. τα λέχων ομι. Β.. 
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ε΄ Καὶ σχιφίας χρόμιάς δ᾽ ὃς ἕν τῷ ἦρι χαττὸν “νά: 
ὡς. ΟΝ Ἰδδκῦα γίον ΑΝ 
ἰχθύων πάντων ἄριστος. 

Νουμήνιος δ᾽ ἐν “λιευτικῷ . 
Ὕχην, ἢ κάλλιχϑυν, ἠὲ χρόμιν, δλλκαι δ᾽ ὀρφόν. 

χαὺ «Αῤχέστρατος 
Τὸν χρόμιν. ἐν. Πέλλῃ λήψει μέγαν ---- ἔστι δὲ πίων, 
ἂν ϑέρος η..---- καὶ ἐν Ἀμβρακίᾳ. 

.130. ΧΡΥΣΟΦΡΥΣ. Ἄρχιππος. ἐν ᾿Ιχϑύσιν 
Ἱεροὺς ᾿Δφροδίτης χρυσόφρυς Κυϑηρίας. 

τοὺς δ᾽ ἰχϑὺς τούτους φησὶν “Ἱκέσιος χαὶ τῇ γλυκύτητι καὶ 

τῇ ἄλλῃ εὐστομίᾳ πάντων εἶναι ἀρίστους. εἰσὶ δὲ καὶ τρο- 

φιμώτατοι. τίχτουσι δὲ, ὡς φησιν “Τριστοτέλης, ὁμοίως 
τοῖς κεστρεῦσιν, οὗ ἂν ποταμοὶ ῥέωσιν. μνημονεύει δ᾽ αὖ- 
τῶν χαὺ ᾿Επίχαρμος ἐν ούσαις καὶ Δωρίων ἐν τῷ περὺ 

ἰχϑύων. Εὔπολις δ᾽ ἐν Κόλαξί φησι 
Δραχμῶν ἑχατὸν ἰχϑῦς ἐώνημαι μόνον 
ὀχτὼ λάβρακας, χρυσόφρυς δὲ δωώδεχα. 

ὃ δὲ σοφὸς “Δρχέστρατος ἐν ταῖς ὑποϑήκαις λέγει 

Χρύσοφρυν ἐξ ᾿Εφέσου τὸν πίονα μὴ παράλειπε, 
νῸΡ χεῖνοι χαλέουσιν ἰωνίσχον" λαβὲ δ᾽ αὐτὸν, 
ϑρέμμα “Σελινοῦντος σεμνοῦ. πλῦνον δέ νιν ὀρϑῶς, 
εἶϑ'᾽ ὅλον ὀπτήσας παράϑες; χἂν ἢ δεκάπηχυς.. 

ἘΡΙΟΒ γι γϑυρᾶ. Ὀπι. χρόμιας] χρόμιος Ρ- 282 "Ὁ. ᾿ δι] 
ΤᾺῊΊΡΥῚ τε ὃς. καττὸν 282. δογιΒοθαίαν κατὰ τὸν. ἐν “Δλιευ-- 
τικῷ ὁπ|. Β, Ἵχην)] Ηοο Ι060 Π|ΡΓῚ οπιπ6 8 ὕχκην. συκῆν Ρ. 298 ἢ. 

καὶ ᾿Αρχέστρατος) ποὺ. οπι. Β. Ψ..1. λήψει] δονθεθαίαγ 
λήψῃ. Ὑ.2. ἂν ϑέρος ἦ Ὀαβαυθοπυβ. ἂν ϑέρος ἢ ΡΥ], ἀνθερὸς 
ἢ Ὁ. ἐν ᾿Ιχϑύσιν .οτὰ. Ο. ἱεροὺς ΑΒΡΨ, ἑερὸς ΓΙ. 

χρυσόφρυς] χρύσοφρυς ΡΥ͂Τ,. Κυϑηρίας] κυϑερείας Ο ΒροΓβογιρίο 

χυϑηρίας. ᾿ φησὶν “ἹκέσιοςἾ ἱκέσιος φησὶν Β, 

328 Ὁ. ᾿Αρισέοτέλης) Ἢ. ΑΟΨ. 9., δ. ν. 194. φινημονεύει δ᾽ 
αὐτῶν καὶ οι. ΒΚ 56ς5κκαὶ “ωρίων] «καὶ ϑωρέων μνημονείουσιν αὐτῶν Β. 

ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων οπι. Β, δ᾽ ἐν} δὲ Β. φῆσι οπι. Β. 

ἘΠΙΡΟ] 415 Ἰοσαπι ὁπ. (. ἑκατὸν] ο΄ Β. ἐώνη μαι ῬοΥ- 
50}1|5. ἐωνημένος ΡΨΤ,. ἑωνημένοι Ββ. - χρυσύόφρυς ϑεμντεῖση. χρύσο- 

φρυς ΡΥΊ,. δὲ δώδεκα Ῥογδβοπιβ. δέδωχα ἡ. δώδεκα ΒΡΥΙ,. 

ὅ δὲ σοφὸς εοἐ ἐν ταῖς ὑποϑήκαις λέγεν οηι. Β. 

.328 ς. ἰωνίσκον) οἱωνίσχον Θρέξοπιβ. ΗΟΟΒΟΠ 6111) πο Ὁ. 
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.. 437. ΧΑ ΑΚΙΔΈΣ', χαὶ τὰ ὅμοια, ϑρίσσαι, τρὶχίδες, 
ἐρίτιμοι. “Ἱκέσιός φησιν ».42 λεγόμεναι χαλκίδες χαὶ οἱ 
τράγοι καὶ αἱ ῥαφίδες καὶ “ϑρίσσαι ἀχυρώδεις. καὶ ἀλιπεῖς 
καὶ ἄχυλοι. “ ᾿Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν Ἥβας. “γάμῳ 

"“Χαλκίδες δ᾽ ὕες τὲ ἱέρακές τε χὠ πίων. κύων. 
ὰ νου γευγ δὲ χαλκιδικὰς αὐτὰς ὀνομάζει. Νουμήνιος δὲ φησι 

νώλλον, Σὺ δ᾽ ἂν χαὶ ᾿χαλκίδ᾽ ἐκείνην 
αὕτως ἀμπείραις καὶ. ὀλίγην μαινίδα.". 

διαφέρει δὲ τῆς χαλκίδος. ὃ χαλκεὺς, οὗ. μνημονεύει Ἤρα- 

κλείδης ἐν ᾿οψαρτυτίχῷ καὶ Ἐὐϑύδημος ἐν τῷ περὺ ταρί- 
χων, λέγων" αὑτοὺς γίνεσθαι ἐν τῇ Κυζικηνῶν χώρᾳ. » περι- ὦ 
φερεῖς τε εἶναι καὶ χυχλοειδεῖς, ΘΡΙΣΙΣΏΝ δὲ; μέμνηται 
“Ἀριστοτέλης ἐν τῷ περὶ ζώων καὶ ἰχϑύων ἐν τούτοις ,ΙΜό-- 

α Ῥιμὰ ϑρίσσα, ἐγχρασίχολος ν μεμβρὰς, Ἰοραχῖνορ) ἐρυϑρῖξ 
Ψος, τριχίς. “ΡΙΧΙΔΩΝ δὲ Εὔπολις ἐν Κόλαξιν 

᾿Ἐκεῖνος ἣν φειδωλὸς, ὃ ὃς ἐπὶ τοῦ βίου: 

πρὸ τοῦ πολέμου μὲν τριχίδας ὠψώνησ᾽ ἅπαξ, 
ὅτε τὰν “Σάμῳ δ᾽ ἣν, ἡμιωβολίου χρέα, 

᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿Ἱππεῦσι 
«ΖΦ: τριχίδες, εἰ γενοίαϑ'᾽ ἑκατὸν τοὐβολοῦ. 

Δωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων καὶ τῆς ποταμίας μέμνηται 
ϑρίσσης καὶ τὴν τριχίδα τῶν ὀνομάζει. Νιχοχάρης 
«“1ημνίαις 

"Χαλκίδες καὶ] χαλκίδες τε χαὶ Β. δ᾽ ἐν Ἥβας γάμῳ οὁτὰ. Β. 

“τ ρ μήμν γΘΥΒαπὶ Ὁπὶ. Ὁ. Αἰ ξ ἘΨ' 320 6. : 

᾿ 828 ἃ. δέ φησι οπι. Β. ἀμπείραις ΒΟ. ἂν πείραιο ΡΥΨΙ.. 

καὶ δλίγην»] ὀλίγην κατὰ Ἰδοο5ία5 ἴπ σθηβαγα δα. Βομνν οῖρ. ἐν τῷ 

περὶ ζώων καὶ ἰχϑύων ἐν τούτοις οπι. Β. ἐγκρασίχολος} ἐγκρασίλο-- 

χος Β. ᾿ 

328 6. ἐρυϑρῖνος] ἐρυϑῖνος Β. τριχίς οχ, Ο. ᾿ τριἰχίδων 
ΟΙ,. τριχιῶν ΡΥ, ἐν οἴῃ. Β, Υ. 2. ὠψώνησ᾽ ἴ,. ὀψώνηο᾽, 
ΡΥ. ἐψώνησε Β. ν. 3. τὰν] δ᾽ ἂν Β. ἡμιωβολίου 1ι. ἡμιωβε- 
λίου ΑΌ. ἡμιοβολίου ΝΎ. ἐν οι. Β, “Ἱππεῦσι) . 6602. 

γενοίαϑ᾽ ἀδα!ϊ οχ Ατἰβέορπιᾶπο, γένοιτο ΡΨ. γένοϊντο 1. γενοίαϑ'᾽ Ἐπ- 
βίδα ν. 1276, 32. δ᾽ ἐν τῷ περὲ ἰχϑύων οπι. Β. . Ομ 550 

ΝΙΘΟΟΒ αν 5. ἐθβδεϊπιοπὶο ἤ8θο ροϑυΐε Ο, ὅτε πρημνάδας παράδες δρῖ-.: 

τοπὶρ ΗΘ 80}16}11) τὰς ϑυννίδας ἔλεγον, τριχίας ϑομννοῖβ, ΤΙ ΓΙ 
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᾿ Τριχίας δὲ χαὶ τὰς πρηβνάδας, τὰς ς ϑυννίδας, 
ἐπὶ δεῖπνον ἡχούσας ὑπερπληϑεῖς. ᾿ ἣ 

ἔ-- πρημνάδας δὲ τὰς ϑυννίδας ἔλεγον. Πλάτων Εὐρώπῃ 

᾿“λιευόμενός. ποτ᾽ αὐτὸν εἶδον ἀνδράχμη, ; 

μετὰ πρημνάδων, κἄπειτ᾽ ἀφῆκεν, ὅτι βύαξ 

ἣν. --Ξ- 
ὁμοίως δὲ χαὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων, ἐν δὲ 
τῷ ἐπιγραφομένῳ ζωικῷ τριχίδα. τῶν δὲ λέγομένων᾽ ἐστὶν 
ὅτι ἥδεται ὁ ὀρχήσει καὶ ὠδῇ, χαὶ ἀχούσας ἀναπηδᾷ ἐκ τῆς 
ϑαλάσσης. τῶν δ᾽ ΕΡΙΤΙΝΩΝ μέμνηται Δωρίων, λέγων 
κατὰ τὸ αὐτὸ ποιεῖν ταῖς χαλκίσιν, ἡδεῖς δ᾽ εἶναι τὰς ἐν 

ὑποτρίμματι. ᾿Επαίνετος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων φησὶ ,; 1 α- 

λὴν; δμαρίδα, ἣν ἔνιοι χαλοῦσι χυνὸς εὐνὰ, χαλκίδας, ἃς 

}29 χαλοῦσι καὶ σαρδίνους, ἐριτίμους, ἱέρακα; χελιδόνα." ᾽᾿Ζρι- 

στοτέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ μορίων σαρδίνους αὐτὰς χαλεῖ, 

Καλλίμαχος δ᾽ ἐν ἐθϑνιχαῖς ὀνομασίαις γράφει οὕτως , ̓ 1)- ' 

χρασίχολος, ἐρίτιμος" Χαλκηδόνιοι. τριχίδια,, χοαλλὶς, ἵκτᾶρ, 
ἀϑερίνη. ἐς ἐν ἄλλῳ. δὲ μέρει καταλέγων ἰχϑύων ὀνομασίας 
φησὶν ,, ζαινα, ὀσμύλιον' Θούριοι. ἢ ἴωπες, ἐρίτιμοι" “4ϑη- 

τριχιάδας. πρημνάδας ϑοδνν εἰρη. ΓΙΌΣ πρημάδας. ἐπὶ δεῖ-- 
πον ---- δὲ τὰς ϑυννίδας αἀᾶ,. Α. οπι, ΡΥ]. ἐπὶ δεῖπνον ϑομνν εῖρἢ. 

ἐπιδεῖπνον Ἀ. 

828 Γ᾿ ἁλιευόμενος ἴ,. ἁλιεύμενος ΑΓ, ἁλιευμένος ΒΡΥ͂. εἶδον 

ῬΥῚ,. εἶδεν ( δὲ δρίίοπιθ Ἠοθβομο 1. ἀνδράχμη ῬΥΪ, οοΥυρίθ. 

ἀνδραχϑὴ Ὁ οἐ ορίίοπια ΗΘΘΞΟΒΟΙΙΙ. πρημνάδων ΟΥ̓. πρημάδων 

ΡΙ,, βόαξ ἢν} Τιοσεθαίαν ἣν βόαξ. δὲ οπι. Β. ᾿Αριστο-- 
τέλης] Η. ΑΙ Υ. 9, 1. Ρ. 192. ζώων μορίων ΡΥ͂Τ,. μορίων Β. 
τῶν δὲ λεγομένων ΑΒ, τὸν λεγόμενον ΡΥ[,. ἐστὶν ὅτι ϑοπυν εἶ ἢ. 
ἐσότι Ἀ. ἐς ὅτι Ῥὶ ὅτε 1]. ὅτι λέγεταν «τὴν ἢ ἀν τ ἤδεσθαν -α Ὁ. 
ΙΒ] ον ἘΠπιϑέδεβ Ρ. 1276, 33. "Ἐπαίνετος --- φησὶ) ἐπαίνε-- 
τὺς φησὶν ἐν τῷ π. ὶ. Β. ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων) Ἐχ ᾿Οψαρτυτικῷ Βδθσ 
δέξζα!ε Ρ. 313 ὃ. σμαρίδω 313. ΓἸΡΥΕῚ σμυρνίδα. εὔνα ΡΥΤ.. 
εὐναν Α. εὐναὶ Β. ὁπ. Ο, φαΐ παδο ἐὰπίαπι Βαθδέ, χαλκέδας τὰς κα- 

λοῦσι καὶ σαρδίνους" ἐριτίμους. χαλκίδας] χαλκίδης Β. ἃς] 

οι θοθδέιι τὰς. ᾿ ; 

329 ἃ. ᾿Αριστοτέλης --- καλεῖ πὶ. Ὁ, δ᾽ οπι. Β. μορίων 
τηθμθνᾶπαθ Οαβδυθοηὶ, ζώων ἱστορίας ΡΥ]. σαρδίνους. ἀυβαυδπι 
τηθπιοῦδὲ Αὐἰβέρίθ 85, 568 σαργίνους. Καλλίμαχος] Ρ. 428. 6ἀ. 
τη. Αξέα!ε Ἐπιβέδίμυβ Ρ, 1036, 18. δ᾽ οι. Β'ι. ᾿ράφει 
οὕτως ,᾿ Ἐγκράσίχολος] ἐγκρασίλοχος ἔφη Β. χαταλέγων ᾿χϑύων" ονον 
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γαῖοι. " τῶν δὲ, ἑώπων. μνημονεύει Νίκανδρος ἕν “δευτέρῳ 
Οἰταϊκῶν 

οἰθὸς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφ᾽ ἀγέλῃσι νεηγενέεσσιν ἰώπων͵ 
“ἢ φάγροι, ἢ σχῶπες ἀρείονες, ἠὲ καὶ ὀρφός." 

» “4ριστοφάνης δ᾽ ἐν ̓ θλκάσιν ἱ 
Ὦ χακοδαίμων ὕστις ἐν ἅλμῃ πρῶτον τριχίδων ἀπε- 

, ες βάφϑη. : 

τοὺς γὰρ εἰς τὸ ἀπανϑρακίξειν ἐπιτηδείους ἰχϑῦς εἰς ἅλ- 
μην ἀπέβαπτον, ἣν χαὶ Θασίαν ἐχάλουν ἅλμην. ὡς καὶ 
ἐν Σφηξὶν ὃ αὐτός φησι ποιητὴς 

Καὶ γὰρ πρότερον δὶς ἀνϑρακχίδων ἅλμην. πιών: 
138, ΘΡΑ͂ΓΤΤΑ͂Ι. ἐπεὶ δ᾽ ἐνταῦϑα τοῦ λόγου ἐσμὲν, 
προδιειλέγμεϑά, τε περὶ ϑρισσῶν, φέρε εἴπωμεν τίνες εἰσὶν 
αἱ παρὰ “Ἵρχίππῳ ἐν ̓ Ιχϑύσι τῷ δράματι ϑρᾷτται. κατὰ 
τὰς συγγραφὰς γὰρ τῶν ᾿ἰχϑύων χαὺ ᾿41ϑηναίων ταυτὶ πε- 

ς ποίηχεν ,,Α4ποδοῦναι δ᾽ ὅσα ἔχομεν ἀλλήλων" ἡμᾶς μὲν τὰς 

ϑράττας, χαὶ ἀϑερίνην τὴν αὐλητρίδα, χαὶ σηπίαν τὴν ϑύρ- 

σου, χαὶ τοὺς τριγλίας, χαὶ Εὐχλείδην τὸν ἄρξαντα,, καὶ ᾿ἄνα- 

γυρουντόϑεν τοὺς κορακιῶντας, καὶ κωβιοῦ τοῦ Σαλαμινίου 
τόχον, καὶ βάτραχον τὸν πάρεδρον τὸν ἐξ ̓Ωρεοῦ.“. ἐν τούτοις 
ἂν τις ζητήσειξ. ποίας ϑρᾷττας παρὰ τοῖς ἰχϑύσιν εἶναι συμ- 
βέβηκεν, ἃς ἀποδοῦναι τοῖς ἀνϑρώποις συντίϑενται. ἐπεὶ οὖν 
ἐδίᾳ μοι συγγέγραπταί, τι περὶ τούτου, αὐτὰ τὰ χαιριώτατα 

ἃ γῦν λέξω.. ἰχϑύδιον. οὐν͵ ἐστιν ἀληϑῶς ἡ ϑρᾷττα ϑαλάτ- 

μασίας οπι. Β. Νίκανδρος] ἘΤ. 32. Ῥ. 287. ἐν δευτέρῳ Οἷ-: 
ταϊκῶν] 1,οροθαΐαΓ ἐν Βοιωτιακῷ. ἐν βοιωτιακῶν ΒΏΡΕ, ᾳιοά δοτεϊ5- 

βίπια δπιθηδίϊοπθ δὲ β' οἰταϊχῶν, ἵπ 4ιῸ ΠἰὈτοῸ ἀδ Ρ᾽βοῖθιιβ, 651556 
Νιοραπάγαπι 6χ 'ρ80 Αἰποπᾶθο πουϊΐπιιβ ὙΠ. ρ. 282 ἔ, ΜΝ»; 
ἀγέλῃσι γεηγενέεσσιν ΑΌ, ἀγέλησιν ἐχγενέεσσιν Β. ἀγέλησιν εὐγενέεσσιν 
ΡΥ. Υ. 2. οπι.. 6. σκῶπες) βῶκες δὲὐμβιῃποιάογαβ Ρ. 907. 

ἀρείονες] ἀϑὶείονες Β. ὀρφός Ἀ. ὀρφώς ΡΥ. 

329 ". δ᾽ ἐν οπι. Β, καχοδαίμων Βταποκίαβ Ρ. 259. ΠΡ τὶ 

κακόδαιμον. ἀπεβάφη Β. ᾿Σφηξὶν] Ψ, 1127. ποιητὴς 

οπι. Β. δὶς ἀνθρακίδων ἅλμην πιών] ἐπανθρακίδων ἐμπλήμενος ΑΥΙ-. 

5.0 ρ))ᾶπ68. ϑρᾷτται αἀά. Α. ϑρᾶτται ΒΡ, οπι. ΟΥ̓́Τω. πὶ το]ουα 
ἔυϊα5 ΘΡΙΕΒ᾽ Ῥαγίθ ἰοΐα Β θβοσιρίο ΠΡ γῚ οα 6 πέ, κατὰ] καὶ Β. 

329 6. χκορακιῶντας ΡΥ͂],, κορακιῶντις Ὁ εἰ ἰορίέοπια ἩΟΘΒΟΠΟΙΙΙ. 
᾿ πωβιοῦ Ὁ. κωβίου ΡΎΠ, “Σαλαμινίου] σαλαμίνου ΒΡ. 

8329 ἀ. ἐν οἴῃ. Β, ΜΠΟΒΙπι δ οΩΣ γουβαβ ἀξέα!ς ρ. 403 Ὁ. 

» 
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τιον. χαὶ μνημονεύει, αὐτοῦ Μνησίμαχος ἐν ᾿Ιπποτρόφῳ ---- 
ποιητὴς δ᾽ ἐστὶν οὗτος τῆς μέσης χωμῳδίας ----- λέγει δ᾽, 
οὕτως 

Μύλλος. λεβίας, σπάρος, αἰολίας, 
ϑρᾷττα, χελιδὼν, χκαρὶς 7) τευϑίς. 

Δωρόϑεος δ᾽ ὃ ᾿Ἡσχαλωνίτης ἐν τῷ ὀγδόῳ πρὸς τοῖς ἔχα- 
τὸν τῆς λέξεων συναγωγῆς ϑέτταν γράφει, ἤτοι ἡμκιαρτη- 
μένῳ περιτυχὼν τῷ δράματι ἢ διὰ τὸ ἄηϑες τοῦ ὀνόμα- 
τος αὐτὸς “διορϑώσας ἐξήνεγκεν. ὅλως δ᾽ οὐδ᾽ ἔστι τὸ τῆς 
ϑρᾷττης ὄνομα παρ᾽ οὐδενὶ τῶν Αττικῶν. ὅτι δὲ ϑρᾷτταν 
ἔλεγον τὸ ϑαλάττιον ἰχϑύδιον καὶ ᾿ΑἸναξανδρίδης. παρί- 
στησιν ἐν «Τυχούργῳ λέγων οὕτως 

Καὶ συμπαίζειν χορακινιδίοις 
᾿ μετὰ περκιδίων χαὶ ϑρᾳττιδίων. 

καὶ ᾿᾿Αντιφάνης ἐν Γυρρηνῷ 
Δήμου δ᾽ ᾿Α4λαιεύς ἐστιν. ἐν γὰρ τοῦτό μοι 
τὸ λοιπόν ἐστι. καὶ χαχῶς ἀκούσομαι. 

Β. τί δῆτα τοῦτο; Α. ϑρᾷτταν, ἢ ψῆττάν τιν᾽, ἢ 
μύραιναν,; ἢ κακόν τί μοι δώσει ἀκ 
ϑαλάττιον. 

1389. ΨΗΤΈΑΩΙ. ταύτας Διοκλῆς ἐν τοῖς ξηροτέροις 

καταριϑμεῖται. Σπεύσιππος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Ομοίων παρα- 
πλήσιά φησιν εἶναν ψῆτταν, βούγλωσσον, ταινίαν. ᾿Αριστο- 
τέλης δ᾽ ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων γράφει ,, ' Ομοίως δὲ καὶ 

λεβίας] λεβιὰς ΡΥ͂Ι,. ϑροᾶτται ϑοίττα ἘΡὮΙΡΡυΒ ἢ. 322 6. «υἱ 115-- 
ἄδπι γϑγβῖθαβ πξίξατν, Ζωρόϑεος -- τῶν ᾿Αττικῶν)] ἘΠυδέας 5 ̓ . 
8.07, 242ὲ ϑράττης ΠΡΓΙ οἕ Επδέδίμῖι5, ᾿ϑέττης. ΔΙ ΘΟ πΙρῖτ5 

οἕ 8111. 

929 6. λέγων οὕτως οπι. Β. Καὶ συμπαΐζειν οτη. 6. συχε-- 
παίζειν τοροβίέαπι οχ 1Π. ρ. 105 ἢ( αἱ συμπαίζει. συμπλιάζειν ΑΡΨΥ. 
συμπλησιάζειν ΒΤ,. χαριδαρίοις μετὰ περδικίων καὶ Θριττιδίων 105. 

μετὰ] κατὰ Β. χαὶ ᾿Αντιφάνης ἐν) ἀντιφάνης Β. τυρρηνῷ 

ΡΥ. Τυρρηνιχῷ ἴ,. τυρηνικῷ Β. ἁλαιεύς 98. ἀλαιεὺς ΡΥ͂. «λαιεὺς Α. 

ἁλιεύς 1,. τοῦτό μοι] τοῦτο τόμοι Β, Ζιοκλῆς] Ρ, 320 ἃ, 

σπεύσιππος δ᾽ ΑΌ. δ᾽ οπι. ΡΥ͂Ι,. 

329 ἢ, δ΄. ἐν δευτέρῳ “Ομποίων οτι. Β.- παραπλήσια] γὰρ αἀπλή-- 

σια Β. φησιν εἶναν ψῆτταν͵] φησὶ ψήτταν Β. ᾿Αριστοτέλης] ἘΓ. 

ΑΘ. 1. ».192.. . δ ὁπν, Β."- ζώων μορίων ΛΌΡΨΥ. μο- 
ρίων Τ,. Ὁμοίως δὲ καὶ] ὁμοίως καὶ Β, 

ΑὙΘΒΕΝΑΕΤΙ 5. 1]. 47 
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τῶν ἰχϑυδίων οἱ πλεῖστοι ἅπαξ τίχτουσιν, οἷον οἱ χυτοὶ, 
οἱ τῷ διατίῳ. περιεχόμενου, χρόμις, Ψῆττα, ϑύννος, πηλα- 

380 μὺς, κεστρεὺς, χαλκίδες χαὶ τὰ τοιαῦτα.“ ἐν δὲ τῷ περὶ 

ζωικῶν ,; Σελάχη (φησὶ) βοῦς, τρυγὼν, γάρχη, βατὶς, βά- 

τραχος; βούγλωττος, ψῆττα, μῦς.“ Δωρίων δὲ ἐν τῷ περὶ 

ἰχϑύων γράφει » Τῶν δὲ πλατέων βούγλωττον, ἅψῆτταν, 
ἔσχαρον, ὃν καλοῦσι καὶ χόριν. “« βουγλώσσους δ᾽ ὀνομά- 
ζει καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν “Ἢἴβας γάμῳ ,, Ὑαινίδες τε βούγλωσ- 

σοί τε καὶ κίϑαρος.““ «“υγχεὺς δ᾽ ὃ “Σάμιος ἐν ἐπιστολαῖς 

τὰς καλλίστας γίνεσϑαί φησι ψήττας περὶ Βλευσῖνα τῆς 
᾿Αττικῆς. ᾿Αρχέστρατος δέ φησιν 

Εἶτα λαβεῖν ψῆτταν μεγάλην καὶ τὴν εὐκίρ τω 
ν» βούγλωσσον, περὶ Χαλκίδα κεδνήν. 
“Ῥωμαῖοι δὲ χαλοῦσι τὴν ψήτταν ῥόμβον, χαὶ ἔστι τὸ 

ὄνομα ᾿λληνικόν. ΝΝαυσικράτης ἐν ᾿Ναυχλήροις" προειπὼν 

δὲ περὶ γλαύχου τοῦ ἰχϑύος ἐπιφέρει 
δ ξανϑοχρῶτες, ὃς κλύδων «Αἰξωνικὸς 

πασῶν ἀρίστας ἐντόπους παιδεύεται" 
αἷς καὶ ϑεὰν τιμῶσι φωσφόρον χόρην; 

δείπνων ὅταν πέμπωσι δῶρα ναυτίλοι. 
ΒΡ. τρί ἰγλαν λέγεις, γαλαχτοχρῶτα “Σιχελὸς ὃν 
πήγνυσ᾽ ὄχλος ῥόμβος. 

140. Πεπληρωχότες τῇ» περὶ ἰχϑύων γενομένην τοῖς 
ε δειπνοσοφισταῖς ἀδολεσχίαν, ὦ Τιμόχρατες, αὐτοῦ τὸν 

| 

ἐχϑυδίων)] ἰχϑύων γοοξα ΑΥἱϑέοξθ! 65. ἅπαξ τίκτουσιν] τίκτουσιν 

ἅπαξ Β. δικτύῳ) δυχτίῳ Β. πηλαμὺς Ῥ, πηλαμὶς 1. καὶ 
τὰ ΑΒΟΡ οὐπὶ Αγί βίο]. τὰ οπι, Ὑ1.. ; 

390 ἃ. βούγλωττος δεοιιννεῖρῃ. Τ,ορεραίαν βούγλωττα. δὲ ἐν 

τῷ περὶ ἰχϑύων γράφει οτχ. Β. πλατέων] πλατέων φησὶ Β. ἐν 

Ἥβας γάμῳ οἴκ. Β, Οοπ, δὰ Ρ- 288 "ν. “γαινίδες ἴ,. οὗ αἰνίδες 

ΒΡΥ. ἐν ἐπιοτολαῖς οπι. Β. δέ φησιν οἵη. Β. 

990 ΡΒ. βούγλωσσον] βούγλωοσα ΒΡ. περὶ] κατὰ Ρ. 288 ΒΡ. 
ΝΔυΒΙ ΟΕ γουβαιβ δέξαι! Ρ. 325 6. ἀδαι6 δα νογρὰ τρίγλαν 

λέγεις. προειπὼν») προσειπὼν Β., Υ. 1. χλίδων Β. αἰξω-- 
νικὸς ΟἹ,, ἐξωνικὸς ΑΒΡΨΥ, ΨΝ. 2. ἐντόπους 320. Τωορεραίιγ ἐν 
τύποις, ν΄ ὃ. τρψλα») Βοοία τρίγλας 328. λέγεις} λέγειν δ. 

Ροβὲ τρίγλας λέγεις αἰϊχυα Θχοϊἰ556 νἱἀδθπέαγ, 
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λόγον χαταπαύσαντες, εἰ μή τι καὶ ἄλλων σοι δεῖ βρωμά- 
των, παραϑήσομέν σοι χαὶ ἃ Εὔβουλος εἴρηχεν ἐν “ά- 
χωσιν ἢ «ήδᾳ 

Πρὸς τούτοισιν δὲ παρέσται σου 
ϑύννου τέμαχος, χρέα δελφακίων, 
χορδαὶ τ᾽ ἐρίφων, ἡπάρ τε χάπροῦυ; ᾿ 

κριοῦ [ἢ ὄρχεις, χόλικές τε βοὸς, 
χρανία.. ὑφ ἀρνῶν, νῆστίς τ᾽ ἐρίφου, 
γαστήρ τε λαγὼ, φύσχη, χορδὴν 

πνεύμων, ἀλλᾶς τε. 
ἐμφορηϑεὶς οὖν καὶ τούτων ἔασον ἡμᾶς καὶ τοῦ σωματίου 
ἐπιμέλειαν ποιήσασθαι, ἵνα δυνηϑῆς τὰ μετὰ ταῦτα εὐ- 
λόγως σιτεῖσϑαι. 

330 6. εὖ μή τι καὶ] εἰ μὴ καὶ Β. παραϑήσομεν Λ, παραϑή- 
σομαν ῬΥῚ,. εἴρηκεν ἐν] εἴρηκ᾽ ἐν Β. Ψ. 1. τούτοισιν ΚΚαβέο- 
τιι5 ἀρὰ ϑομινοῖρη. Τὐθγὶ τούτοις. ν. ὅ. δοιιθοθαίαν κράνεα. 

ν. 0, 7. οπι. Ο. Ψ. 7.. ἀλλᾶς ΚΚυβίοτυβ. ἁλάς Β. ἁλλάς Ρ. 
ἄλλας Ὑ1.. οὖν Α. δὲ ΡΥΙ,. οπι. Ο. 

᾿ 
ἥαγθυν 

47." 



430 7ὴν κατὰ τὴν. “Ἱυσιτανίαν --- χώρα δ᾽ ἐστὶν αὕτη τῆς 
Ἰβηρίας, ἣν νῦν “Ῥωμαῖοι “Σπανίαν ὀνομάζουσι ---- διη- 

γούμενος εὐδαιμονίαν Πολύβιος ὃ Μεγαλοπολίτης, ἀνδρῶν 
ἄριστε Τιμόκρατες, ἐν τῇ τετάρτῃ χαὶ τριακοστῇ τῶν ἷστο- 

331 ριῶν φησιν ὡς αὐτόϑι διὰ τὴν τοῦ ἀέρος εὐχρασίαν καὶ 
τὰ ζῶα πολύγονα χαὶ οἱ ἄνϑρωποι, χαὶ οἱ ἐν τῇ χώρᾳ 
καρποὶ οὐδέποτε φϑείρονται. οἹῬόδα μὲν γὰρ αὐτόϑιε καὶ 
λευχκόϊα χαὶ ἀσπάραγοι χαὶ τὰ παραπλήσια τούτοις οὐ 
σλεῖον διαλείπει μηνῶν τριῶν. τὸ δὲ ϑαλάττιον ὄψον. χαὶ 
χατὰ τὸ πλῆϑος καὶ χατὰ τὴν χρηστότητα χαὶ κατὰ τὸ 

κάλλος μεγάλην ἔχει διαφορὰν πρὸς τὸ γινόμενον ἐν τῇ 
χαϑ'᾽ ἡμᾶς ϑιαλάττῃ. χαὶ ὃ μὲν τῶν χριϑῶν σίχλος {μέ- 

διινος) ἐστὶ δραχμῆς, ὃ δὲ τῶν πυρῶν ἐννέα οβολῶν 
ν ᾿λεξανδρινῶν" τοῦ δ᾽ οἴνου δραχμῆς ὁ μετρητὴς, χαὶ ἔρε- 
φος ὃ μέτριος ὀβολοῦ χαὶ ᾿λαγώς. τῶν δ᾽ ἀρνῶν τριώβο- 
λον καὶ τετρώβολον ἡ τιμὴ, ὑς δὲ πίων ἑκατὸν μνᾶς ἄγων 

πέντε δραχμῶν, χαὶ πρόβατον δυοῖν, τάλαντον δὲ σύκων 
τριῶν ὀβολῶν, μόσχος δραχμῶν πέντε, χαὶ βοῦς ζύγιμος 
δέκα. τὰ δὲ τῶν ἀγρίων ζώων κρέα σχεδὸν οὐδὲ κατηξιοῦτο 
τιμῆς, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιδόσει χαὶ χάριτι τὴν ἀλλαγὴν ποιοῦνται 
τούτων.“ ἡμῖν δὲ ὁ καλὸς «Ταρήνσιος τὴν Ῥώμην «ἄυσι- 

! 

330. φ«ὴ» λυσιτανίαν ΑΒ. τὴν οπι. ΟΡΥΊ,. σπανίαν 6, 
τ χᾶπαθ Οαϑϑιθοηὶ δὲ Ἐππιβέαϊτμϊαβ Ρ. 1485, 19. ἱσπανίαν ΡΥ], 

Ζ7Ιολύβιος) Μοὶ]. 1Ῥν΄. ν. 639. 

3391 ἃ. οὗ ἄὄνϑοωπον ΑΒΟ. οὗ οπι. ΡΨΠ,. πλεῖον) πλείω Επὶι- 
δέδια Ρ. 1485, 2]. μέδιμνος ἀδΙομάστῃ νἱάδέιι". 

391}. τριώβολον ἈΌΡΨ. τριόβολον Βα51}.1.. τετρώβολον ΑΟ. τε- 
τρόβολον Βα51]. ἴ,. τετράβολον ΒΡΥ͂. δὲ πίων Οαβαυθοπυβ. ἰδ 
δείπνων. μνᾶς) μνὰς ΑΡ, δυοῖν) Ἰμϑροθαΐαν δυσίν. δύο Β. 

βοῦς ζύχιμος) Ἐϊαδέδεμί5 », 1485, 22. κατηξιοῦτο ἈΌ, χαταξιοῦτο 

ΠΥ ἫΝ ἧς ἈΠ ΡΝ ΨΨΨΜΜΜΨΜ ΜΡ ΎΡΡΘΒΡΜΜΜΟΡΕΒΝΡΟΝΒΒΒΝΝΗ ΝΟ ΨΨΒΒΒΒΒΒΙΒΒΙΒΒΒΝΝΒΒΒΝΝΝΟΒΟΒΒΒΟΟΒΟΟΝΉΒΟΒΟΝΟΝΟΝΝ 
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τανίαν ἑκάστοτε παρέχων ᾿ἐμπίπλησε παντοίων ἀγαϑῶν 
ὁσημέραι, μετὰ τοῦ ἡδέος καὶ μεγαλοφρόνως φιλοτιμού- 

ὁ μένος, οὐδὲν φερομένους οἴχοϑεν 1) λογάρια. 

2, Πολλῶν δὲ. λεχϑέντων ἐπὶ τοῖς ἰχϑύσι λόγων δὴη- 
λος μὲν ἦν ᾿ἀχϑόμενος ὁ Κύνουλκος. καὶ ὃ χαλὸς “ημό- 

χριτος αὐτὸν προφϑάσας ἔφη, ᾿Αλλὰ μὴν, ἄνδρες ἐχϑύες, 
κατὰ τὸν “᾿Αρχιππον ᾧ παρελίπετε -- δεῖ γὰρ καὶ ἡμᾶς μι- 
κρὰ προσοψωνήσαι -- τούς τε ὀρυχτοὺς ἐχϑύας καλου- 

μένους, οἱ ἐν Ἡρακλείᾳ γίγνονται καὶ περὶ ἴον τοῦ “Πόν- 

του; τὴν "Μιλησίων ἀποικίαν ἱστοροῦντος πρὶ αὐτῶν Θεο- 

φράστου. ὁ δ᾽ αὐτὸς οὗτος φιλόσοφος καὶ περὶ τῶν πη- 

γνυμένων διὰ χειμῶνος τῷ χρυστάλλῳ ἱστόρησεν, οἵ οὐ 
πρότερον αἰσθάνονται οὐδὲ χινοῦνταν, πρὶν ἂν εἰς τὰς 

ἃ λοπάδας ἐμβληϑέντες "ἔψωντοι, ἴδιον δὲ παρὰ τούτους συμ- 
βαίψει τὸ περὶ τοὺς ἐν Παφλαγονίῳ ὀρυχτοὺς καλουμένους 

ἰχϑῦς γινόμενον. ὀρύττεσϑαι γὰρ κατὰ βάϑος πλέον ἐς 

τοὺς τόπους. οὔτε ποταμῶν. ἐπιχύσεις ἔχοντας οὔϑ'᾽ ἑτέρων 
ναμάτων, χαὶ εὑρίσχεσϑαι ἐν αὐτοῖς ἰχϑῦς ζῶντας. 

3. Μενασέας δ᾽ ὁ Πατρεὺς ἐν τῷ Περίπλῳ τοὺς ἐν τῷ 
Κλείτορι ποταμῷ φησιν ἰχϑῦς φϑέγγεσϑαι, καίτοι μόνους 

ΒΡΥ. καταξιοῦται. ἐἔμπίπλησι] ἐμπίπλασι Βε μετὰ αἄά. ΑΟ δὲ ερῖ- 
ἴοπια ΠΟ ΒΟ 611, οαι. ΡΨ]. μεγαλοφρόνως ΑΒΟ οἐ ορίΐζοια Εξο6ε- 

50Η6}}1. μεγαλοφρόνος Ῥ. μεγαλόφρονος ὙΠ. φερομένους Ὁ οἱ ερι- 

ἰοπι ἨΟΘβΟΒοΙΙΙ. φερομένοις ΡΨΤΩ. 

991 ὁ. πρρσοφανη σαι Β. γίνονται Β. ἱστοροῦντες Β. 
αὐιῶν Ἀ. αὐτοῦ ΡΥΊ.. Θεοφράστου] ΝΟ]. 1. Ρ. 828. χειμῶ- 

γος Ο. χειμῶνα ῬΥῚ,. ἔδιον δὲ παρὰ τούτους ΦΙΡ ΟΤΝ ὙΠ60-- 

Ῥῃγαβέιβ γ0]. ἴ. ν. 529. 
391 ἃ. εὑρίσκονται δὲ χαὶ ἐν παφλαγονίᾳ ὀρυχτοὶ ἐχϑῦς ζῶντες, κατὰ 

τόπους οὔτε --- Ὁ οἐ Ἐπιβέδεμ!α5 Ρ. 1720, 37. χατὰ βάϑος -- } 

φαοὶν ἔχεν κατὰ βάϑους πλείονος ἀγαθοὺς καὶ πολλούς" τὸν δὲ τόπον 
οὔτ᾽ ἐπίχυσιν ποταμοῦ λαμβάνειν οὔϑ᾽ ὕδατος σύστασιν ὙΠΕΟΡΒΓαϑέι5. 

οὔϑ᾽ ἑτέρων Οαβδυθοπυβ. ΕΙΌΓΙ δὲ Επδέδε τι οὔτε θερμῶν. 
Ῥοϑέ ναμάτων ερϊζοπια δὲ Επιβίδι πὰ δα. τὸ χαινότατον, Ομ 5515 

564 πΕθ115 καὸ εὑρίσκεσθαι --- ζῶντας. Ὅτι μνασέας ὃ πατρεὺς 

φησὶ τοὺς ἐν τῷ πλείτορι ποταμῷ (ὃ δὲ. χλέαρχος περὶ πλείτορα τῆς δὰ0- 

Ῥὶοὲ δοιννεῖσι, ὁχ Ρ. 332 ἢ, Ὁ] ΟἸδάτοιι ἰοοῦπι ὁπ, Ο) ἀρκαδίας 

ἐν τῷ λάδωνι ποταμῷ Ὁ εἰ Θρίζοπιο ἘΓΟΘΒΟΠ6Πΐ. διπ μεν Βα 5 
»- 1720, 38. ξενίζεν δὲ χαὺὶ τὸ τοὺς ἐν Κλείτορι ποταμῷ "“Αρκαδίας περὶ 

τὸν Ιάδωνα ἰχϑύας φϑέγγεσθαι, καίτοι ---. “Περίπλῳ τοὺς) περὶ 
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εἰρηκότος ᾿Αριστοτέλους φϑέγγεσθαι σχάρον καὶ τὸν πο- 
τάμιον χοῖρον. Φιλοστέφανος δὲ ὁ Κυρηναῖος μὲν γένος, 

ε Καλλιμάχου δὲ γνώριμος, ἐν τῷ περὶ τῶν παραδόξων πο- 
ταμῶν ἐν ᾿Δόρνῳ φησὶ τῷ ποταμῷ διὰ Φενεοῦ ῥέοντι. ἐχ- 
ϑῦς εἶναι φϑεγγομένους ὁμοίως κίχλαις" καλεῖσθαι δ᾽ 
αὐτοὺς ποικιλίας. “Νυμφόδωρος δι5ὖ “Συρακόσιος ἐν τοῖς 
Περίπλοις ἔν. τῷ Ἑλώρῳ ποταμῷ λάβρακας εἶναί φησι καὶ 
ἐγχέλεις μεγάλας οὕτω τιϑασοὺς ὡς ἐκ τῶν χειρῶν δέχεσθαι 
τῶν προσφερόντων ἄρτους. ἐγὼ δὲ ἐν τῇ χατὰ Χαλκίδα 
᾿Αρεϑούσῃ τεϑέαμαι, ἴσως δὲ χαὶ ὑμῶν οἱ πλεῖστοι, χε: 

στρεῖς χειροήϑεις καὶ ἐγχέλεις ἐνώτια ἐχούσας, ἀργυρᾶ καὶ 
χρυσᾶ, λαμβανούσας τε καὶ λαμβάνοντας παρὰ τῶν πραδι 

ΓΙ φερόντων τροφὰς, τά τ᾿ ἀπὸ τῶν ἱερείων σπλάγχνα καὶ 
τυροὺς χλωρούς. “μος δ᾽ ἐν ἕχτῳ Δηλιάδος ., ᾿᾿ϑηναίοις 
(φησὶ) ϑυομένοις ἐν Δήλῳ τὴν χέρνιβα. βάψας ' ὁ παῖς 

προσήνεγχε, κὰν τῇ φιάλῃ. μετὰ τοῦ ὕδατος. ἰχϑῦς χατέ- 
χέεν. εἰπεῖν οὖν αὐτοῖς τοὺς τῶν Δηλίων μάντεις ὡς κυ- 

᾿ς ὑριξύσουσε τῆς ϑαλάσσης. “ ᾿ 

992 4, Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ τετάρτῃ χαὶ τριακοστῇ τῶν 

ἱστοριῶν μετὰ τὴν Πυρήνην φησὶν ἕως τοῦ Νάρβωνος σπο- 

ταμοῦ πεδίον εἶναι, δι οὗ φέρεσϑαι, ποταμοὺς ᾿Ιλλέβεριν 

χαὶ “Ῥύσκυνον, ῥέοντας παρὰ πόλεις ὁμωνύμους κατοιχου-- 

μένας ὑπὸ Κελτῶν. ἐν οὖν τῷ πεδίῳ τούτῳ εἶναι τοὺς 
λεγομένους ἰχϑῦς ὀρυκτούς. εἶναί τε τὸ πεδίον λεπτόγειον 
καὶ πολλὴν ἄγρωστιν ἔχον πεφυκυῖαν. ὑπὸ δὲ ταύτην διάμ- 

πλωτοὺς Ῥ. μόνους ΟΥ̓Ι,. "μόνου ΑΒΡ. σκάρον ΑΒΟΏΡΒ εἐ 
ἘΠπιβέατῃἴπ5. σχάφρον Ψ. χάπρον 1... Εἰ ἕξει ϑοϊεηιις σκιίΐοον, ποπ κά-- 
σπρον. “4 (ΑΒΔ τ8. περὶ τῶν] τῶν οπι. Β. 

3531 6. ᾿Αόρνῳ {|οτὶ οὐ Ἐτιβέδεμηι5, ᾿“ροανίῳ Οαβαιθοηι5. 
τῷ ο». Β. διὰ Φενεοῦ) διὰ φενέου Ῥ.. διαφενέου Β.. δέοντι 

ὑέοντος 5. αὐτοὺς) αὐτὰς Ἐ.. ὃ συρακόσιος ΑΒ, ὃ συρακούσιος 

νυν, οπι. Ὁ. “Ἑλώρῳ] δου θοθαίαν ᾿Βλώρῳ. ἐγχέλεις Η, ἐγ- 

χέλυς ΒΡΥ. τιϑασοὺς ΟΥ̓́. τιϑάσους ΑΒΡ. τιϑασσοὺς 1. 

392 ἃ. Πολύβιος] ΝΟ]. ΤΥ. Ρ. 049. 'ἕως --- εἶνι} ἂν τῷ κατὰ 
ψάρβον ποταμὸν κελτικῷ πεδίῳ Ὁ. ἐλλέβεριν Ἀ. ἱλεβάρνιν Β.. ἐλέ- 
βερνιν ΡΥ͂Τ,. δαπιίπαπι ποπιῖηα οπι. Ὁ. Ἰλύβιρρις, ᾿Ιλλίβιρρις, 5ῖνο 

᾿1λίβερις δέγΑ) ἢ 5. οοάϊοθ5 ΕΝ. Ρ. 182. Οάβδιδ. (280. δ] οοη.) 
“Ῥόσπυνον) “Ῥουσκένων ἀϊοίΐιι5 ἃ ϑέγαθοπο. ὑπὸ δὲ ταύτην] ἀπὸ δὲ 

συν μμμίνω. 
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μου τῆς γῆς, οὔσης. ἐπὶ δύο καὶ τρεῖς πήχεις ὑπορρεῖν τὸ 
Ὁ πλαζόμενον ἀπὸ τῶν ποταμῶν ὕδωρ" μεϑ' οὗ ἐχϑύες χατὰ 
τὰς παρεχχύσεις. ὑποτρέχοντες ὑπὸ τὴν γὴν χάριν τὴς τρο- 
φῆς, φιληδοῦσι γὰρ τῇ τῆς ἀγρώστεως ῥίζῃ, περοι αι 

πᾶν τὸ πεδίον πλῆρες ἰχϑύων ὑπογείων, οὖς ἀνορύττοντὲς 
λαμβάνουσιν. ἐν ᾿Ινδοῖς δέ φησι Θεόφραστος τοὺς ἰχϑς 
ἐκ τῶν ποταμῶν εἰς τὴν γῆν ἐξιόντας καὶ πηδῶντας πάλιν 
τὸ ὕδωρ ἀπιέναι, καϑάπερ τοὺς βατράχους, ὁμοίους ὄντας 

τὴν ἰδέαν τοῖς μαξεινοῖς καλουμένοις ἰχϑύσιν. 
ὅ. Οὐχ ἔλαϑε δέ μὲ οὐδὲ Κλέαρχος ὁ ἀπὸ τοῦ πε- 

6 θιπάτου, ὃς εἴρηχε χαὶ περὶ τοῦ ἐξωκοίτου καλουμένου ἐχ- 
ϑύος. ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ περὶ τῶν ἐνύδρων. εἴρηκε γὰρ --- 

χρατεῖν δ᾽ οἰμαι χαὶ τῆς λέξεως, οὕτως ἐχούσης », δέώ- 

χοιτος ἰχϑὺς, ὃν ἔνιοι καλοῦσιν ἄδωνιν, τοὔνομα, μὲν εἴς 
ληφε διὰ τὸ πολλάκις τὰς ἀναπαύσεις ἔξω τοῦ ὑγροῦ 
ποιεῖσϑαι. ἔστι δὲ ὑπόπυρρος, καὶ ἀπὸ τῶν βραγχίων ἑχα- 

τέρωϑεν τοῦ σώματος μέχρι τῆς χέρχου μίαν. ἔχει δωγνεκὴ 
λευχὴν ῥάβδον. ἐστι δὲ στρογγύλος, ἀλλ᾽ οὐ πλατὺς ὧν, 
κατὰ τὸ μέγεθος. ἴσος ἐστὶ τοῖς παραιγιαλίταις χεστρινίσ- 

ἃ χοις" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ὀχταδάχτυλοι μάλιστα τὸ μῆκος. τὸ 

δὲ σύνολον ὁμοιότατός ἐστι τῷ χαλουμένῳ τράγῳ ἰχϑυδίῳ, 
πλὴν τοῦ ὑπὸ τὸν στόμαχον μέλανος. ὁ χαλοῦσι τοῦ τρά- 
γου πώγωνα. ἔστι δὲ ὃ ἐξώχοιτος τῶν πετραίων χαὶ βιοτεύει 
περὶ τοὺς “πετρώδεις τόπους. χαὶ ὅταν ἡ γαλήνη, συνεξο- 
θούσας τῷ λύματι κεῖται ἐπὶ τῶν πετριδίων πολὺν χθόνον 
ἀναπαυόμενος ἐν τῷ ξηρῷ, καὶ μεταστρέφει, μὲν ἑαυτὸν 
πρὸς τὸν ἥλιον" ὕταν δ᾽ ἱχανῶς αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν ἀνά- 

' παῦσιν ἔχῃ, προσχυλινδεῖται τῷ ὑγρῷ, μέχρι οὗ ἂν πάλιν 

ταύτην Β. ἐπὶ δύο Ἀοἰδιεῖα5. δὲ ϑομννοῖσα. Γϊθγὶ ὑπὸ δύο. 

ἀπὸ τῶν Ἀ. ὑπὸ τῶν ΡΥ. πλαζόμενον τὸ ποτάμιον ὕδωρ δρϊζομιθ. 

; 3392 Ὁ. φιληδούση ΒΞ Θεόφραστος] 0]. 1]. Ρ. 829. εἰς τὸ 
] Β. ἐς τ Υ1.. μιαξεινοῖς] μαζίναις ΤΠ ΘΟρΓαβέιιβ. ὁ ἀπὸ τοῦ] 

“ὁ οἱ. Ῥ. ι 

392 α. ἔνιον οπι. Β. ,, ἄδωνιν) ἅδωνιν Δ. ὑπόπυρρος ἴ,. 

ὑπόπυρος ΒΡΥ. ᾿χέρκου] χέρκης Ὁ. τοῖς ὁπι. Β. παραυ- 

γιαλίταις κεστρινίσκοις] παραιγιαλίοκοις Β.. 

332 ἃ. μέχοι οὗ Ῥ. δουιθοθαξιν μέχους οὗ. 

. 
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8 ὑπολαβὸν αὐτὸν τὸ κῦμα κατενέγκῃ μετὰ τῆς. ἀναρροίας 
εἰς τὴν ϑάλασσαν. ὅταν δ᾽ ἐγφηγορὼς ἐν τῷ ξηρῷ τύχῃ, 
φυλάττεται τῶν ὀρνίϑων τοὺς παρευδιστὰς, καλουμένους, 

ὧν ἐστι. κηρύλος, τροχίλος καὶ ὃ τῇ φρεκὶ, προσεμφερὴς 
ἑλωριος. οὗτοι γὰρ ἐν ταῖς εὐδίαις παρὰ τὸ ξηρὸν νεμό-- 
μένοι πολλάκις ᾿αὐτῷ περιπίπτουσιν. ος ὕταν προΐδηται, 
φεύγει πηδῶν χαὶ ἀσπαίρων, ἕως ἂν εἰς τὸ ̓ ὕδωρ ἀποχυ- 
βιστήσῃ. Μ ι 

θ. Ἔτι ὃ αὐτὸς Κλέαρχος καὶ ταῦτά φῆσι, σαφέστε- 

ρον τοῦ Κυρηναίου Φιλοστεφάνου, οὗ πρότερον ἐμνήσϑην 
» Ἐπεί τινες τῶν ἰχϑύων οὐκ ἔχοντες βρόγχον φϑέγγονται. 
τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὶν οἱ περὶ Κλείτορα τῆς “ρκαδίας ἕν τῷ 
«Δάδωγι καλουμένῳ ποταμῷ. φϑέγγονται γὰρ, καὶ πολὺν 
ἦχον ἀποτελοῦσι. “ Νικόλαος δ᾽ ὃ Δαμασχηνὸς ἐν τῇ τε- 

τάρτῃ πρὸς ταῖς ἑκατὸν τῶν ἱστοριῶν. ,, Περὶ ᾿ΑΙπάμειαν 
(φησὶ) τὴν Φρυγιακὴν χατὰ τὰ Μιϑριδατικὰ σεισμῶν γε- 
νομένων ἀνεφάνησαν περὶ τὴν χώραν αὐτῶν λίμναι τε αἱ 
πρότερον οὐχ οὖσαι καὶ ποταμοὶ καὶ ἄλλαι πηγαὶ ὑπὸ τῆς 
κινήσεως ἀνοιχϑεῖσαι, πολλαὶ δὲ χαὶ ἠφανίσϑησαν. το- 

σοῦτόν τε ἄλλο ἀνέβλυσεν αὐτῶν ἐν τῇ γῇ πιχρόν τὲ χαὶ 
γλαυχὸν ὕδωρ, “πλεῖστον ὅσον ἀπεχούσης τῶν τόπων τῆς ϑα- 
λάσσης, ὥστε ὀστρέων πλησϑῆναι τὸν πλησίον τόπον ἅπαντα 

338 χαὶ ἰχϑύων τῶν τε ἄλλων ὅσα τρέφει ἡ ϑάλασσα.““ οἶδα 
δὲ χαὶ πολλαχοῦ ὕσαντα τὸν ϑεὸν ἰχϑύσι. Φανίας γοῦν 
ἐν δευτέρῳ πρυτανέων ᾿Ερεσίων ἕν Χερρονήσῳ φησὶν ἐπὶ 
τρεῖς ἡμέρας ὗσαι τὸν ϑεὸν ἰχϑύας. καὶ Φύλαρχος δ᾽ 

332 6. αὐτὸν ΑΒΟΡ, «αὐτὸ ΥΤ,. πιαρευδιστὰς] παρευδιαστὰς 
αποττιπάδπι σοΥΓΘοἰϊοπ πὶ πο πιοντδέ Π 8] ΘΟ 118. . κηρύλος ΛΟ. 
κήρυλος ῬΨΤ,, ἑλώριος Ο. ἐλώριος ΡΥ͂Ι,, ἀοπαίρων] ἀσπέρων Β. 

ἀποκυβιστήσῃ ΟἹ,. ἀποκυβήσῃ Ἀ. ἀποχυμβήσῃ ΒΡΥῪ, 

392 ἢ, ἐμνήσθην ΒΡ, ἐμνήσθη Ὑ1,. 1ῃ Ο αδο ποὴ ᾿Ιοραπέαγ, 
«Ἱάδωνι) λάσωνιν Β.᾿ ἀποτελοῦσι] ἀποιελοῦνται Β. γενομένων 

“ινομένων ἘΒ. γλαυκὸν ἈΌΡΕΨ: γλυκὺν Β. γλυκὺ 10. γλαυκὸν 5ὺ- 
Ῥουβογιρίο γλυκὺ Ὁ. τῶν τὲ ἄλλων δα, ΑΒΟ, ομι. ΡΥΊ,. 

938 ἃ. Φανίας] ϑουθθθαΐαν Φαινίας... ἐδαινίας --- ἔφυγον τὴν 

χώραν] Ἐϊπιβέατῃιι5 Ρ. 3ῦ, 18... ἐρεσίων ΑΒΟ. ἐρεσοίων ΡΥ͂Τ,, 
χερρονήσῳ ῬΎΤ, δὲ Ἐπιβιδίμῖαβ. χερροννήσῳ 6. τρεῖς ἡμέρας ἈΒΟ 
οὐ ἰυιιδίαςμῖι5. τρισὴν ἡμέραις ῬΎΙ... Φύλαρχος) φίλαρχος: Ὁ. 
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τετάρτῃ ἑορακέναι τινὰς πολλαχοῦ. τὸν ϑεὸν ὕσαντα ἰχϑύσι, 

πολλάχις δὲ χαὶ πυροῖς, τοῦ αὐτοῦ συμβαίνοντος. χαὶ ἐπὶ 

βατράχων... ἩἩρακλείδης γοῦν ὃ «““έμβος ἐν τῇ εἰχοστῇ 

πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν . Περὶ τὴν Παιονίαν καὶ Δαρδανίαν 

βατράχους (φησὶν) σεν ὃ ϑεὸς, χαὶ τοσοῦτον αὐτῶν ἐγέ- 

ψέτο τὸ πλῆϑος ὡς τὰς οἰκίας καὶ τὰς ὁδοὺς πλήρεις ᾿ εἴ-- 

ναι. τὰς μὲν οὖν πρώτας ἡμέρας κτείνοντες τούτους χαὶ 
συγκχλείοντες τὰς οἰχίας διεκαρτέρουν" ὡς δ᾽ οὐδὲν ἤνυον, 

ἀλλὰ τά τὲ σχεύη ἐπληροῦτο χαὶ μετὰ τῶν ἐδεσμάτων εὑ- 
φίσκοντο συνεψόμενοι καὶ συνοπτώμενοι οἱ βάτραχοι καὶ 

πρὸς τούτοις οὔτε τοῖς ὕδασιν ἠν χρῆσϑαι οὔτε τοὺς πό- 
δας ἐπὶ τὴν γῆν ϑεῖναν συσσεσωρευμένων αὐτῶν, ἐνοχλούς-. 

μένοι δὲ χαὶ ὑπὸ τῆς τῶν τετελευτηκότων ὀδμῆς; αρθαμ, 
τὴν χώραν. { 

7. Οἶδα δὲ χαὶ Ποσειδώνιον τὸν ἀπὸ τῆς στοᾶς εἰ- 

πόντα περὶ πλήϑους ἰχϑύων τάδε ,,“Οτε Τρίφων ὁ ᾿ἅπα- 
μεὺς ὃ τὴν τῶν Σύρων βασιλείαν ἁρπάσας ἐπολεμεῖτο 
ὑπὸ Σαρπηδόνος τοῦ Δημητρίου στρατηγοῦ περὶ «Πτολε- 
μαΐδα πόλιν, καὶ ὡς ὃ “Σαρπηδὼν λειρϑεὶς ἀνεχώρησεν 

εἰς τὴν μεσόγαιαν μετὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, οἱ δὲ τοῦ 
Τρύφωνος ὥδευον κατὰ τὸ πλησίαλον νικήσαντες τὴν μά- 
χήν ἐξαίφνης πελάγιον κῦμα ἐξαρϑὲν μετέωρον εἰς ὕψος 

ἐξαίσιον ἐπῆλθε τῇ γῇ καὶ πάντας αὐτοὺς ἐπέκλυσε διέ- 
᾿φϑειρέ, τε. ὑποβρυχίους, ἰχϑύων τε πολὺν ρωρὰν ἄναχω- 
ροῦν τὸ χῦμα μετὰ τῶν γεχρῶν κατέλιπε, χαὶ οἱ περὶ τὸν 

ἑορακέναι] δου θδΐαι ἑωρακέναι. τινὰς] τινὰ Β.. τοσοῦτον] 
τοοοῦτο ΒΡ. ᾿ ΓΤ 

8399 ". ἐπληροῦτο] ἐπληροῦντο Βὶ οὐ ἘΠπιβίδί 5. εὑρίσκοντο --- 
" Σ » , ᾿ Ὕ Ω ] - 

βάτραχοι) ἦσαν οἱ βάτραχον συνεπόμενον Ἐαδέδεῃ 18, οὔτε τοῖς] 

1 11 δὲ Βπυβέδι 5 οὐδὲ τοῖς. οὔτε τοὺς] οὐδὲ τοὺς ἘΠπιδίδι 5. 

τὴν γὴν Α(. τῆς γῆς ΡΥ... συσσεσωρευμένων]) οἷα συοσεοωρευμέ- 
γῶν ᾿υιβέδί 5, ὀσμῆς ᾿πιδέαίμ 5. εὐπόντα περὶ] εἰπόντα καὶ περὶ Β. 

9393 0. πόλιν] λίμνην Ὁ. λειφϑεὶς Οαδδυθουα5. ληφϑεὶς ῬΥΤ,. 

πη Ο μᾶθο παργϑέϊοηῖβ ΡΔΓΒ ΟἸ 558, μεσόγαια» μεσογεῖαν Β. 

πλησίᾳλο»] πλυσίαλον Α. Ἐπιδέαξ 5 Ρ. 1390, 21. δασύνουσι --- πλησί- 
ἅλος, οὗ χρῆσις χατὰ τὸν ᾿Αϑήναιον παρὰ “Ποσειδωνίῳ ἐν τῷ, Ὥδευον 

κατὰ τὸ πληοίάλον, ταυτὸν δ᾽ εἰπεῖν ἀγχίᾷλον, νικήσαντες τὴν μώχην. 

ψικήσαντες) νικήσαντος Ἐ. τὴν μύχην ἈΌ οἐ Εὐυίαςιι5. τῇ 

μάχῃ ῬΨΙ.. Ῥοβέ ἐξαίοιον  τϑρϑίϊε μετέωρον. 
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“Σαρπηδόνα ἀχούσαντες. τὴν συμφορὰν. ἐπελθόντες τοῖς μὲν 
τῶν πολεμίων σώμασιν ἐφήσϑησαν, ἰχϑύων. δὲ ἀφϑονίαν. 
ἀπηνέγχαντο, καὶ ἔϑυσαν Ποσειδῶνι τροπαίῳ πρὸς. τοῖς 

᾽ προαστείοις τῆς πόλεως. 6 

8, Οὐ χατασιωπήσομαι δὲ οὐδεν τοὺς ἐν “υχίᾳ ὀρθόν. 
μάντεις ἄνδρας, περὶ ὧν ἱστορεῖ Πολύχαρμος ἐν δευτέρῳ 

«Ἱυκιαχῶν γράφων. οὕτως, Ὅταν γὰρ. διέλϑωσι., πρὸς τὴν 
ϑαάλασσαν, οὗ τὸ ἄλσος ἐστὶ πρὸς τῷ αἰγιαλῷ τοῦ ᾿4πόλ- 

λώνος, ἐν ᾧ ἐστιν ἡ δίνα ἐπὶ τῆς ἀμάϑου, παραγίνονται 
θ ἔχοντες οἱ μαντευόμενοι ὀβελίσκους δύο ξυλίνους, ἔχοντας 

ἐφ᾽ ἑκατέρῳ, σάρχας ὑπτὰς ἀριϑμῷ δέχα. χαὶ ὁ μὲν ἱερεὺς 
κάϑηται πρὸς τῷ ἄλσει σιωπῇ . ὃ δὲ μαγτευύμενος ἐμβάλ- 
λει τοὺς ὀβελίσκους εἰς τὴν δίναν χαὶ ἀποϑεωρεῖ τὸ γινό- 

μένον. μετὰ δὲ τὴν ἐμβολὴν τῶν ὀβελίσκων πληροῦται ϑα- 
λάσσης ῃ δίνα, καὶ παραγίνεται ἰχϑύ ὕων πληϑος τοσοῦτον 
καὶ τοιοῦτον ὥστ᾽ ἐχπλήττεσϑαι τὸ ὁρατὸν τοῦ πράγμα- 
τος, τῷ δὲ μεγέϑει. ὥστε καὶ εὐλαβηϑήναι. ὅταν δὲ ἀπαγ- 
7γείλῃ τὰ εἴδη τῶν ἐχϑύων ὃ προφήτης, οὕτως τὸν χρησ- 

ἔ μὸν λαμβάνει παρὰ τοῦ ἱερέως ὃ μαντευόμενος περὺ ὧν β 
ηὔξατο. φαίνονται δὲ ὀρφοὶ, γλαῦχοι, ἐνίοτε δὲ φάλαιναι 
ἢ οἰ μωῤοι πολλοὶ δὲ χαὶ ἀνόρατοι ἰχϑῦς καὺ ξένοι τῇ β 
ὄψει.“ ᾿“ρτεμίδωρος δ᾽ ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν 71: ἑωγραφουμέ- 
γων λέγεσθαί φησιν. ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων πηγὴν ἀναδίδοσθαι 
γλυχέος ὕδατος, ὅϑεν συμβαίνειν δίνας γίνεσθαι" γίνεσθαι 
δὲ χαὶ ἰχϑύας ἐν τῷ δινάζοντι τόπῳ μεγάλους. τούτοις δὲ 
οἱ ϑυσιάζοντες ἐμβάλλουσιν ἀπαρχὰς τῶν ϑυσιαζομένων 

323 ἀ. ἐφήσϑησαν ΟΥ̓Ι,. ἐφείσϑησαν ἈΡ, ἐφείστησαν ΒΥ ἰχϑύων 
δὲ Ο. ἐχϑύων τε ῬΥΙ,. κατασιωπήσωμαι ἘΒ: γράφων ὁπι. Β. 

διέλϑωσι)] δὴ ἔλθωσι (αβδιθοηι8. 

9399. 6. ἔχοντας] καὶ δεῖν οἰ 5ἢ. ἐμβολὴν] ἐκβολὴν Β. 
καὶ τοιοῦτον ὁπ. (Ὁ. ὥστ᾽ ἐχπλήττεσϑαν ΟἹ. ὥστε πλήττεσθαν 

ΒΡΥ. ᾿ τὸ δρατὸν»] τὴν δραοῖν Ὁ δὲ δρίέοπια ΗΟΘΒΟΠΕΙ,, τῷ 
δὲ μιεγέϑει) μεγέθει δὲ τοιούτων Ὁ. 

9298. ἢ γλαῦκοι ϑεμινεῖση. γλαυχοὶ ΡΥ͂},. οπι. Ο. ἐνίοτε δὲ] 
ἐνίοτε καὶ Β, πρίστεις πρῖστις Β. ΑἸτίον Ο, ἴῃ αυο 510 βου! ρέσμη, 
ἑοτορεῖ πολύχαρμος --- τὸν ἱερέα τοῖς -μαντευομένοις χρησμοὺς 'διδόναν 
ὀρφῶν φαινομένων ἢ φαλαινῶν ἢ πρηοτίδων  φιοναπὶ βοΟβίγε πιὰ  τΘρο- 

{6 διε ῖι5. Ρ. 1720, 40. υν᾽ φαλλαινῶν δου! ρξιῃι, συμβαί- 
τειν ἃ συμβαίνει ῬΥῚ,. 
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ἐπὶ ξυλίνων ὀβελίσχων ἀναπείροντες χρέα ἑρϑὰ καὶ ὑπτὰ 
334 καὶ μάζας χαὶ ἄρτους. Μιρὴ εαμνη τῶ Ἂ ὃ λιμὴν καὶ ὃ᾽ τόπος 

οὗτος Δῖνος. “ 

9. Οἶδα δὲ χαὶ Φύλαρχον εἰρηκότα που περὶ μεγάλων 
ἰχϑύων χαὶ τῶν συμπεμφϑέντων αὐτοῖς σύχων χλωρῶν, 
ὅτι αἰνιττόμενος: “Πάτροκλος ὃ “Πτολεμαίου δεραπηγὺς .3ν»- 
τιγόνῳ τῷ βασιλεῖ ἔπεμπεν, ὡς Δαρείῳ “Σχύϑαι ,ἐπερχο- 
μένῳ αὐτῶν τῇ χώρς. ἔπεμψαν γὰρ οὗτοι μὲν, ὡς φησιν 
Ἡρόδοτος; ὄρνιν καὶ ὀϊστὸν καὶ βάτραχον" ἀλλ᾽ ὃ γε 
᾿ΜΠάτροχλος, ὡς διὰ τῆς τρίτης τῶν ἱστοριῶν φησιν ὁ Φύ- 

λαρχος. πεμφϑέντων τῶν προειρημένων σύχων χαὶ ἰχϑύων. 
ν ἐτύγχανε δὲ χωθϑωνιζόμενος ὁ βασιλεὺς, χαὶ ὡς πάντες 
διηποροῦντο ἐπὶ τοῖς δώροις, ὁ ᾿“ντίγονος γελάσας πρὸς 
τοὺς φίλους ἔφη γινώσχειν τί βούλεται τὰ ξένια" ἢ γὰρ 
ϑαλαττοχρατεῖν ἡμᾶς φησι Πάτρολλος, ἢ τῶν σύχων 

τρωγειν. 
10. Οὐ λανϑάνει δέ μὲ καὶ ὅτι χοινῶς πάντες οἱ ἰχ- 

ϑύες καμασῆνες ὑπὸ ᾿Εμπεδοχλέους ἐλέχϑησαν τοῦ φῦύυσι- 
χοῦ οὕτως 

“Πῶς καὶ δένδρεα μαχρὰ χαὶ εἰνάλιοι χαμασῆνεο. 
, καὶ ὅτε ὃ τὰ Κίύίπρια ποιήσας ἔπη. εἴτε Κύπριός τίς ἐστιν 

ον ρἢ “Φτασῖνος, ἢ ὅστις δή ποτε χαίρει ὀνομαζόμενος, τὴν 
Νέμεσιν ποιεῖ διωκομένην ὑπὸ Διὸς χαὺ εἰς ἰχϑὺν μετα- 

, μορφουμένην διὰ τούτων 

Ἶ Τοῖς δὲ μετὰ τριτάτην ἐπλένκν τέχε, ϑαῦμα βροτοῖσι" 

' τήν ποτὲ χαλλίχομος Νέμεσις φιλότητι. μιγεῖσα 
Ζηνὶ, ϑεῶν βασιλῆι, τέχε χρατερῆς ὑπ᾽ ἀναγκῆς. 
φεῦγε γὰρ, οὐδ᾽ ἔϑελεν μιχϑήμεναι ἐν φιλότητι 

᾿ς ἃ δ πατρὺὴ Διὰ Κρονίωνι" ἐτείρετο γὰρ φρένας αἰδοῖ. 

᾿ ἀναπείροντες] ἀναπήροντες ΒΡ, 
! 

| 934 ἃ. “Πρόδοτος] ΤΥ, 131. ᾽ 

| 934 νυ. λανϑάνει) λανϑάνειν Β. οὕτως Πῶς] οὕτως πως Ἁ. 
εἰνάλιοι  εἰναλίον 14, εἱναλίου ΡΥ. καμασῆνες)ὴ Ἐπ ιδέδίῃι5. Ρ. 

1720, 498. 

334. ᾿ς. -“Σταοῖνος] δου θοθαέαν Στάσινος. μεταμορφουμένη»] 
ἢ διοοχούρους καὶ ἑλένην ἔτεχε δα, ΘρίίζοπιΘ, δ Βέαβιπι ψουβὰβ 
ΟὨἸΙ 51. ΕὟ, 3. δουθοθαΐι τέκεν. Υ, 4. ἔϑελε Β. ᾿ 



784 Η 
καὶ Νέμεσις κατὰ γὴν τὲ χαὶ ἀτρύγετον μέλαν ὕδωρ 
φεῦγε, Ζεὺς δ᾽ ἐδίωκε: λαβεῖν͵ δ᾽ ἐλιλαίετο ϑυμῷ- 
ἄλλοτε μὲν χατὰ κῦμα πολυιρλοίσβοιο ϑαλάσσης 
ἐχϑύϊ εἰδομένη πόντον πολὺν «ἐξορόϑυνεν, 

10 ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ̓ Ωχεανὸν ποταμὸν χαὶ πείρατα γαίης, ' 
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ ἤπειρον πολυβώλακα.. 7ίγνε τὸ δ᾽ αἰεὶ 
ϑηρί᾽ ὅσ᾽ ἤπειρος αἰνὰ τρέφει, ὄφρα φύγοι νιν. 

8 11. Οἶδα δὲ χαὶ τὰ περὶ τὴν. ἀπόπυριν καλουμένην 
περὶ τὴν Βόλβην λίμνην, περὶ ἧς ᾿Ἡγήσανδρος ἐν τοῖς 

ὑπομνήμασι φησιν. οὕτως. ,. 1]ερὶ ᾿“πολλωνίαν τὴν Χαλκι- 
δικὴν δύο ποταμοὶ ῥέουσιν, ᾿“μμίτης χαὶ ᾿λυνϑιαχός. ἐμ-- 

βάλλουσι δὲ ἀμφότεροι εἰς τὴν Βόλβην λίμνην. ἐπὶ δὲ τοῦ 
᾿Ολυνϑιακοῦ μνημεῖόν ἐστιν ᾿Ολύνϑου τοῦ “Ηρακλέους καὶ 
Βόλβης υἱοῦ. κατὰ δὲ τὸν ᾿ἀνϑεστηριῶνα καὶ ᾿Ελαφηβο- 

λιῶνα λέγουσιν οἱ ἐπιχώριοι διότι πέμπει ἡ Βόλβη τὴν 
ἀπόπυριν ᾿Ολύνϑῳ, καὶ χατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀπέραν- 

ἔτον πλῆϑος ἰχϑύων ἐκ τῆς λίμνης. εἰς τὸν ᾿Ολυνϑιακὸν 
ἀναβαίνειν ποταμόν. ἔστι δὲ βραχὺς » ὥστε μόλις χρύπτειν 
τὸ σφυρόν" ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον. τοσοῦτον ἔρχεται πληϑὸς ἐχ- 

ϑύων ὥστε τοὺς περιοίκους ἅπαντας ἱκανὸν εἷς τὴν ἑαυ- 
τῶν χρείαν συντιϑέναι τάριχος. ϑαυμαστὸν δέ ἐστι τὸ μὴ 
παραλλάττειν τὸ τοῦ Ολύνϑου μνημεῖον. πρότερον μὲν οὖν 
φασι τοὺς κατὰ τὴν ““πολλωνίαν ᾿Ελαφηβολιῶνος τὰ νό- 

μιμα συντελεῖν τοῖς τελευτήσασι, νῦν δὲ “Ανϑεστηριῶνος. 

994 ἃ, Ψ. 0.. Ἰγέμεσις Τὰαπῖπ5 ἴθ αγαΐον! ὙἙΠΘσδανΟ ΤΥ. ν. 397. 
εὲ Οδδδιθοπιβ. ΕἸΡΥΙ γεμέσευ. χατὰ γὴν τὲ Πιηΐιι5. οἵ Οδβαῦθο- ] 

᾿π88. χατὰ τήνδε ΡΥ͂Ι,. χατὰ πηνδὲ Δ. καταπ δὲ Β. Υ. 7. δουῖ- 

Βερδέμν φεῦγεν. Υ. 9. εἰδομένη Β.. εἰδομένην ῬΨΤ,. - ν. 10.. ] 
ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ Ἰυαπίι5. ἄλλοτ᾽ ἂν Ψ],. ἀλλ᾽ ὅτε Ῥ. Ψ.11. ἄλλοτ᾽ ἀν᾽ | 

Τυπῖα8, ἀλλ᾽ δε ἂν Ὑ1,. ἀλλ᾽ ὅτε Ρ, γίγνετο] δου! δέ γένετο. 

Ν. 12. ϑηρί᾽ ὅσ᾽ ϑομν οῖρη. Εἰ γῚ ϑηρία ὅσο᾽. αἰνὰ τρέ- 
φὲν ΑΒΡΥ. ἀνατρέφει 1. 

9834. 6. βόλβην νηὶ φιϊάαηε Οαδδυθοι. χόμβην ῬΥ͂, Δολύχην Τ'. 

τὴν βόλβην λίην ὁΧχ ἴδ ὁποίαξιπι: ἀπο πϑϑοῖο τιναπη δα πππὸ ἂπ 

αὐ Του οσ αὶ ἂη δά πξύαριαθ σον ῬΟΥΕΙ 6 ας. “Περὶ ἂἢ Οα- 

Βασι ὡξάϊειι- Ζέλβην δοιν εἰρἢ. βολβὴν Δ. βολυκὴν ῬΝΉ,. 

ἀόλβης Α. βολύης ΥΝΈ. - βόλβη Α. βολβὼ ΒΒ. βολύη ὈΝῚ.. 

ἐλέϑῳ ῬΥ, χαὶ χατὰ Α. χαὶ οἴη. ΡΎΙ.. ' 
334 ὦ ἐκ τὴς λίμνης --τ πλῆϑος ἰχϑύων αθὰ, ΑΒῈ,, πιοπιθτᾶπαθ 
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διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν μόνοις τούτοις τοῖς μησὶ τοὺς 
ἰχϑῦς τὴν ἀνάβασιν ποιεῖσθαι, ἐν οἷς τοὺς τετελευτηχό- 
τας εἰώϑασι τιμᾶν.“ 

12. Καὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ, ἄνδρες ἰχϑύες. ὑμεῖς γὰρ 
435 πάντα συναϑροίσαντες βορὰν ἡμᾶς τοῖς ἰχϑύσι παραβε- 

"βλήκχατε, καὶ οὐχ ἐχείνους ἡμῖν » τοσαῦτα εἰπόντες ἃ οὐδὲ 

᾿Ιχϑύας, ὃ "Μεγαρικὸς φιλόσοφος, οὐδ᾽ ᾿Ιχϑύων » ὄνομα δὲ 

χαὶ τοῦτο κύριον » οὗ μνημονεύει Τηλεκλείδης ἐν “Ἀμφικτύοσι. 

δι᾿ ὑμᾶς δὲ καὶ τῷ παιδὶ παρακελεύσομαι κατὰ τοὺς (Φε- 
ρεκράτους υρμηκανϑρώπους 

Μηδέ ποτ᾿ ἰχϑὺν, ὦ Δευχαλίων, μηδ᾽ ἢν αἰτῶ, πα- 
ραδῇς μοι. 

καὶ γὰρ ἐν 4ήλῳ φησὶ Σῖμος ὃ Δήλιος ἐν δευτέρῳ, .4η- 
λιάδος, ὅταν ϑύωσι τῇ: Βριξοῖ" αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἐν ὑπνῳ 

μάντιρ" βρίξειν δὲ οἱ ἀρχαῖοι λέγουσι τὸ χκαϑεύδειν" 

Ἔνϑα δ᾽ ἀποβριξαντὲς ἐμείναμεν ᾿Ηῶ δῖαν. 
ταύτῃ οὖν ὅταν ϑύωσιν αἱ Δηλιάδες, “προσφέρουσιν αὐτῇ 

σχάφας πάντων πλήρεις ἀγαϑῶν, πλὴν ἰχϑύων , διὰ τὸ 
ἐὔχεσϑαι ταύτῃ περί τε πάντων καὶ ὑπὲρ τῆς τῶν πλοίων 
σωτηρίας. 

18, Χρύσιππον δ᾽. ἄνδρες φίλοι, τὸν τῆς στοᾶς ἡγε- 
μόνα κατὰ πολλὰ ϑαυμάζων ἔτι μᾶλλον ἐπαινῶ, τὸν πο- 
λυϑρύλητον ἐπὶ τῇ ̓ Οψολογίῳ. “Ἀρχέστρατον ἀεί, ποτε μετὰ 
(᾿ιλαινίδος ματατάττοντα, εἰς ἣν ἀναφέρεται τὸ περὺ ἀφρο- 

δισίων ἀχόλαστον σύγγραμμα, ὕπερ φησὶ ποιῆσαι ““ἰσχρίων 

ὃ “Σάμιος ἰαμβοποιὸς “Πολυχράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ διι- 

βολῇ τῆς ἀνθρώπου, σωφρονεστάτης γενομένης. ἔχει δὲ 

οὕτως τὰ ἰαμβεῖα 

᾿Εγὼ φιλαινὶς, ἡ ᾿πίβωτος ἀνθρώποις, 

Οὐβδυθοηὶ οἐ Μιχὰ ἐπ Ψαγ, 1οοὐ. ΧΙΧ, 3. οὁπι. ΡΥ͂. ὑμεῖς] 
ἡμεῖς Β.. ᾿ 

990 ἃ. ελνφυμοῦοα ἀμ μκνα Ι,.. μυρμηκανούς ΡΥ. ἈἜΦῬΡΠοτΓδονδεϊα 
γϑυβίηι δἰέυϊε ΤΠ αβέεμίιβ Ρ. 1720. 46. εἐ ΡΑΡΡΑΝ 11 ἀ 6 ῃν γρηρνᾷ 
ἔθ 8. ἢν} ϑονιθοθαξαν ἀν. 

395 "- Ἔνθα] Οάν58. ε, 151. μ, 7. σχάφας} σχαφὰς Ῥ. 
πολυϑρύλητον) δον!θοθαῖαν πολυϑρύλλητον. 

385 ὁ. Αἰσχρίων] πῃ Ἀπέμοϊορ. Ῥαϊαΐ: νο]- 1. Ρ. 408. ἐάμ-- 
βοποιὸς 1... ἰωμβοήϑιος ΒΡΥ, 
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ἐνταῦϑα. γήρᾳ, τῷ μακρῷ κεχοίμιημεα!. Ὅν 
μή μ᾽, ὦ μάταιε ψαῦτα, τὴν ἄκραν κα κάμπτων 
χλεύην τε ποιεῦ καὶ γέλωτα χαὶ ᾿λάσϑην. 

5 οὐ γὰρ μὰ τὸν Ζεῦν, οὐ μὰ τοὺς χάτω Κούρους, 

οὐκ ἣν ἐς ἄνδρας μάχλος οὐδὲ δημώδης" 

ἃ Πολυχράτης δὲ, τὴν γονὴν ᾿'ϑηναῖος, 

λόγων τι παιπάλημα χαὶ κακὴ γλῶσσα, 
ἔγραψεν. ἅσο ἔγραψ᾽" ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα. 

ἀλλ οὖν γε ὁ ϑαυμασιώτατος Χρύσιππος ἐν τῷ πέμπτῳ 
περὶ τοῦ καλοῦ χαὶ τῆς ἡδονῆς φησι. Καὶ βιβλία τά τε 
Φιλαινίδος καὶ τὴν τοῦ ᾿Αῤχεστράτου ΤΓΓαστρονομίαν, καὶ 
δυνάμεις βρωτιχὰς καὶ συνουσιαστιχὰς, ὁμοίως δὲ καὶ 
τὰς ϑεραπαίνας ἐμπείρους τοιῶνδε χινήσεών τε χαὶ σχη- 

ἐ μάτων χαὶ περὶ τὴν τούτων μελέτην γινομένας." καὶ πά- 
λιν ᾿Εχμανϑάνειν τ' αὐτοὺς τὰ τοιαῦτα καὶ χτᾶσϑαι τὰ 
περὶ τούτων γεγραμμένα Φιλαινίδι καὶ ᾿Αρχεστράτῳ καὶ 
τοῖς τὰ ὅμοια γράψασι." χἀν τῷ ἑβδόμῳ δὲ φησι ..Κα- 
ϑάπερ γὰρ οὐκ ἐκμανϑάνειν τὰ Φιλαινίδος καὶ τὴν 2ρ- ὃ 
χεστράτου ΤΓαστρονομίαν ἔστιν ὡς φέροντά τι πρὸς τὸ 

ἕξὴῆν ἄμεινον." β 
.14. “Ὑμεῖς δὲ πολλάκις τοῦ ᾿Αρχεστράτου τούτυ 

μνημονεύσαντες ἀκολασίας ἐπληρώσατε τὸ συμπόσιον. τέ , 
γὰρ τῶν ἐπιτρῖψαι δυναμένων παρέλιπεν ὁ καλὸς οὗτος | 

ἔ ἐποποιὸς χαὶ μόνος ζηλώσας τὸν Σαρδαναπάλλου τοῦ 
᾿Ανακυνδαράξεω βίον, ὃν ἀδιανοητότερον εἶναι κατὰ τὴν 
προσηγορίαν τοῦ πατρὸς ᾿Αριστοτέλης ἔφη. ἐφ᾽ οὗ τοῦ 
τάφου ἐπιγεγράφϑαι φησὶ Χρύσιππος τάδε 

Ψ. 4. λάσϑην Τ,. λάσθμην Ἀ. λάσϑνην ΒΡΥ͂. λέσχην ἈπΊΠΟΙ. οοᾶ, Ῥαϊδέ, 
4ὺϊ ἴπ πηδι θη αἰσχύνην. Ψ. ὃ. Ζεῦν] ζὴν γ6] ΓΝ νην, νοῶ 

οοάοχ Ρα]δεϊπυβ. σημείωσαι ὅτε εὕρηται αἰτιατικὴ τὸν ζεῦν, ἀπὸ εὖ-- 

ϑείας τῆς ζεὺς, παρὰ πολυκράτει τῷ σοφιστῇ Ὁ, αυἱ ΑΘΒΟΠΓΙΟΙ 8. ὙΘΙΒΕ5 

ΟΠ51Ε. Ηΐηο Ζεῦν ΡΟΙν ΓΔΕ ἐν θυ Επιβέαί μι. Ρ. 1387, 28. οὐ 
3385 ἃ, Ψ, 7. γονὴν] γένην ΒΡ, Ψ. 8. κακῆν γλώσσηι 

ΘΟΓΓΘΟΙΟΥ σοῖο Ῥαϊδείηϊ Απεμοὶ, ν.. 9. ἀσὺ Β. ὅδοο᾽ ΡΥΙ,.: 
οἷ᾽ ΔΗΙΠΟΙ. ἐν εο' περὸ χαλοῦ καὶ ἡδονῆς Β. βρωτιπὰς] ἐρω-- 
τικὰς Οογαῦϑ, καὶ συνουσιαστιχός αὐ, ΑΒ], δὲ οχ οοάϊος Ματγο- 

ἔι5 γὰν, Γοοὲ, ΧΙΧ, 3. οπι, ΡΥ. ᾿ 
330 6. τ᾽ αὐτοὺς) α᾽ οπι. Β, ᾿ : 

990 ἢ, σαρδαναπάλλου Δ, σαρδαναπάλου ΡΥ!» ἔφη] φησὶν Β. 
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33Ὁὶ Εὖ εἰδὼς ὅτε ϑνητὸς ἔφυς τὸν ϑυμὸν ἄεξε, ὦ 

τερπόμενος ϑαλίῃσε" ϑανόντι τοι οὔτις ὄνησις. 
᾿ Α ᾿ ςἢ ᾽ Τ' , ΝΣ τὰ 

καὶ γὰρ ἐγὼ σποδὸς εἰμι. Νίνου μεγάλης βασιλεύσας, 
κεῖν ἔχω ὅσο ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ σὺν ἔρωτι 
τέρπι ἔπαϑον" τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὄλβια πάντα λέ- 

Π λυνται. 

ἥδε σοφὴ βιότοιο παραίνεσις, οὐδέ ποτὶ αὐτῆς 
Ρ λήσομαι. ἐχτήσϑω δ᾽ ὁ ϑέλων τὸν ἀπείρονα χρυσόν. 

καὶ ἐπὶ τῶν Φαιάχων δὲ ὁ ποιητὴς ἔφη 
«Αἱϊεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίϑαρίς τε χοροί τε, 

" χτος ᾿ , , ᾿ κ ᾽ ὺ 
εἴματα τ᾽ ἐξημοιθα. λόετρά τε ϑερμαὰ χαὶ εὐναί. 

χαὶ ἄλλος δὲ τίς φησι τῷ “Σαρδαναπάλλῳ παραπλήσιος 
ὑποτιϑέμενος χαὶ οὗτος τοῖς μὴ σωφρονοῦσι τοιάδε 

“Πᾶσιν δὲ ϑνητοῖς βούλομαι παραινέσαι 

τοὐφήμερον ζὴν ἡδέως" ὁ γὰρ ϑανὼν 
τὸ μηδέν ἐστι καὶ σχιὰ χατὰ χϑονός. 

δ μιχροῦ δὲ βιότου ζῶντ᾽ ἐπαυρέσϑαι χρεών. 
. Α { ᾿ 2 ΄ὕἵ' " 

χαὶ “Ιμφις δὲ ὁ κωμῳδιοποιος ἐν ᾿Ιαλέμῳ φησὶν 
΄“ δ » ᾿ -“ ᾽ 

στις. δὲ ϑνητὸς γενόμενος μὴ τῷ βίῳ 
ζητεῖ τε τερπνὸν προσφέρειν, τὰ δ᾽ ἄλλ ἐᾷ, 
μάταιός ἐστιν ἔν γ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοφοῖς 
χριταῖς ἅπασιν ἐκ ϑεῶν τε δυστυχής. 

- ΙΖ , ΡΝ: 2 καὶ ἐν τῇ ἐπιγραφομένη δὲ Γυναιχοχρατίῳ τὰ ὅμοια λέγει 
ΟΊ - . ᾿ ε ᾽ »)ὴ}} Θ᾿, - , »" Πίνε, παῖζε" ϑνητὸς ὁ βίος ὀλίγος οὑπὶ γῇ χρόνος: 

336 α( Ψ. 1. ἄεξε] ἄεξαι Ὁ, Ψ. 2. τοῦ Ὁ ουπὶ 81118 βογίρέο- 
τῖθυ5. σον ΡΥΤ,, ; ! . ᾿ 

336. "Ὁ. ὁ ποιητὴς] ΟΘᾶνθ5, ὃ, 248. ἐξημοιβὰ)] δου θδέαῦ 
ἐξήμοιβα. Ἀσοοπέα οαὐοέ Ρ᾽ εὐναί] εὐνὰς Β: ἄλλος] Ἐπιγιρι- 

ἀδ5, ὧσὐ σοπηοῖέ ΡΟΓΒΟΠιι5. σαρδαναπάλλῳ Α. σαρδαναπάλῳ ΡΥΤ,, 

Υ. 2. τοὐφήμερον] τοῦφ᾽ ἡμέραν Οἀκαυθοηιιβ. 

390 ς. ἐπαυρέοϑαι ΒΡΥ͂. ἐπαύρεσθαι 1, εἐ Βομννεῖσῃ, δαἀϊεῖο, 

δὲ δ᾽ κωμωῳδιοποιὸς δὲ φηοὶν οπι. Β΄ χωμῳδιοποιὸς δομνν εἴσῃ, οάϊ- 

ἐἰο. κωμῳδοποιὸς ῬΥ͂ΤΙ, ν. 3 ἔν γ᾽ ἐμοὶ Ῥονδοηυϑ, ἔργ᾽ ἐμοὶ Α. 
ἔργα μοι ΒΡ δὲ ἰϑεεϊοπθβ Αεοίαπαρ. ὡς 77) ἐμοὶ ΥΓ,. 1 υναικοκρα-- ἢ 

"τίᾳ] Τυναικοκρατία ΑἸ101 ΑἸοχίαϊ ἐγ δαϊέυγ, ΑἸ ρη αὶ νονὸ Γυνάίκομα- 

νέα. φύαγο ἃς ἴθ σΟΙΪΟ ἃπέ ἴῃ ἔα αθ ποπὶΐηθ ΘΡγά556. υἱάοέυν 

ΑΒ θη ρθι5, Πῖνε, παῖζε Ματοίυ5 αν. θεὲ ΧΕΧ, 3. 1 δεῖ πῖνε 

καὶ πιᾶζε. 65 ὃ βίος ὈΪ5 βειρέαπι ἴῃ ΒΡ, οὗπὲ ΑΒΟΡ, ὁ ὑπὸν 
ὃ ὑπὲ 1. 5. γῆ ΑΒΟΡ, γῆς ΥἹἱ,. 
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ἀϑάνατος ὁ ϑάνατός ἐστιν, ἄν ἅπαξ τις ἀποϑάνῃ. 
ἃ χαὶ Βακχίδας δὲ τις τὸν αὐτὸν Σαρδαναπάλλῳ. ζήσας 
βίον ἀποϑανὼν ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπιγεγραμμένον ἔχει 

Πιὲν. φαγὲν, καὶ πάντα τῷ ψυχᾷ δόμεν. 
κἀγὼ γὰρ ἕστακ ἀντὲ Βαχχίδα λίϑος. 

15. ἴάλεξις δ᾽ ἐν ᾿Ασωτοδιδασχάλῳ φησὶ, “Σωτίων ὁ 
᾿Αλεξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ τῶν Τίμωνος σίλλων" ἐγὼ γὰρ 
οὐκ ἀπήντησα τῷ δράματι" πλείονα τῆς μέσης καλουμέ-- 
γης χωμῳδίας ἀναγνοὺς δράματα τῶν ὀχταχοσίων καὶ τού-- 
των ἐχλογὰς ποιησάμενος οὐ περιέτυχον τῷ ᾿Ασωτοδιδα- 

6 σχάλῳ, ἀλλ οὐδ᾽ ἀναγραφῆς ἀξιωθέντι σύνοιδα. οὔτε γὰρ 
Καλλίμαχος οὔτε ᾿Αριστοφάνης αὐτὸ ἀνέγραψαν, ἀλλ᾽ 
οὐδ᾽ οἱ τὰς ἐν Περγάμῳ ἀναγραφὰς ποιησάμενοι. ὁ δὲ 
“Σωτίων φησὶν ἐν τῷ δράματι Ξανϑίαν τινὰ οἰκέτην πε-- 
ποιῆσϑαι προτρεπόμενον ἐπὶ ἡδυπάϑειαν ὁμοδούλους ἑαυ- 
τοῦ χαὶ λέγοντα 

Τί ταῦτα ληρεῖς φληναφῶν ἄνω χάτω 
Δύχειον. ᾿Δχαδήμειαν, ᾿Ω,δείου πύλας, 
λήρους σοφιστῶν; οὐδὲ ἕν τούτων καλόν. 

πίνωμεν. ἐμπίνωμεν , ὦ Ξίλων, “«Σἴχων, 
ἔ 5 χαίρωμεν. ἕως ἔνεστι τὴν ψυχὴν τρέφειν. 

τύρβαζε, Μάνη. γαστρὸς οὐδὲν ἥδιον. 

. αὕτη πατήρ σοι χαὶ πάλιν μήτηρ μόνη. β 

ἄϑάνατος ὃ ϑάνατος ἘΠπι5] οἷι5 δα Ἀοδάτπ, ν, 47. ἴπ δἀδοηάίϑ 
ν. 115. ϑάνατος δ᾽ ὃ θάνατος ΑΒΟΡΥΨ, ϑάνατος δ᾽ ᾿ἀϑάνατος 1, οχ 

Βα811. ὃ ϑάνατος δ᾽ ἀϑάνατος ῬοΓΒοΟπαΒ ἰῃ ΜΙΒοΘ απ, ρ. 239. 

ἂν ἅπαξ ΑΒΟ, ἅπαξ ἄν ΡΥ], «“Βακχίδας) βα;χίδης Β. 

σέ ϑ, ἃ, σαρϑαναπάλλῳ Α. σαρδαναπάλῳ ΡΥΨΙ, πιὲν, φαγὲν Ὁ, 
πίεν., φάγεν Ἀ. πῖεν, φάγεν ΡΥΙ,. "άλεξις δ᾽} δ᾽ οπι. Β. φησὲὺ 
σωτίων Ῥι φησὶν σωτίων ΑΒ, φησὶν ὡς σωτίων Ὑ]., Τίμωνος) σί- 

μωνος Β.. Σσίλλων] ϑουιθοθαίαν οὐλλῶν. 
.3306. 6. ν. 2. ᾿Αἀκαδήμειαν) ϑογθεθαΐξαν ᾿ἀκαδημίαν. ὠδείου 

ΑΒΟ εἱ Οαϑαιιθοπίδη!. ὠδεῖον ῬΥΙ,. Υ. 4. πίνωμεν] πίωμεν (Ὁ, 
ἐμπίνωμεν ὦ ϑοιννο  Βἢ, ᾿ἐνπινομένω ΔΑ, ἐνπινωμένω Ῥ, ἐμπίνωμεν 

Β, ἐμιπίωμεν Ὁ. -ἐχπινωμένῳ οὐὔθχ Ἡπναϊάϊηιι5. ἐχπίνωμεν ΨΙ.. ἐχπί- 

γωμὲν ὦ αβδιθομαβ δὲ, δὶ ΨΠΠΟΒυιηλι5. σοοέρ υἱαϊε, 6. Σίχων 
“Σίκων Οαβϑυθοπιιδ, συκῶν. 5106] ΑΡΨΥ],, οπι. ΒΟ. 

ϑύθῆν. 0. άνη Μαυχγρέιβ αν. 1μθοΐ, ΧΙΧ. 3. οἱ νων μὰ 

πῸ5. Γ1ΡΓῚ μανὴν. τύρβαζε Πώνη οπι. Ὁ. ς΄ 
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ἀρεταὶ δὲ πρεσβέϊαί τε χαὶ στρατηγίαι 
χκόμποι κενοὶ ψοιροῦσιν ἀντ' ὀνειράτων. 

10 ψύξει σε δαίμων τῷ πεπρωμένῳ χρόνῳ" 
| ἕξεις δ᾽ ὅσ᾽ ἄν φάγῃς τε καὶ πίῃς μόνα" 

σποδοὶ δὲ τἄλλα, Περικλέης, Κόδρος. Κίμων. 
10: Κρεῖττον δ᾽ ἂν εἶχε, φησὶν ὁ Χρύσιππος, εἰ με- 

τελήφϑη τὰ ἐπὶ τοῦ Σαρδαναπάλλου οὕτως 
.837 Εὖ εἰδὼς ὅτι ϑνητὸς ἔφυς σὸν ϑυμὸν ἄεξε, 
| τερπόμενος μύϑοισι. φαγόντι τοι οὔτις ὄνησις. 

χαὶ γὰρ ἐγὼ χαχός εἰμι φαγὼν ὡς πλεῖστα καὶ ἡσϑείς. 
| ταῦτ' ἔχω ὅσο ἔμαϑον καὶ ἐφρόντισα, καὶ μετὰ τούτων 

ἔσϑλ᾽ ἔπαϑον' τὰ δὲ λοιπὰ καὶ ἡδέα πάντα λέλειπται. 
| ΚΙ ΚΑΤΕν δὲ χαὶ ὁ Τίμων ἔφη ᾿ 
| Πάντων μὲν πρώτιστα χαχῶν ἐπιϑυμίη ἐστί. 

17. Κλέαρχος δὲ ἐν τοῖς περὶ παροιμιῶν καὶ διδάσχα- 
"λον τὸν ᾿Αρχεστράτου γενέσϑαι φησὶ Τερψίωνω. ὃν καὶ 
πρῶτον Γαστρολογίαν γράψαντα διαχελεύεσθαι τοῖς μα- 
ϑηταῖς τίνων ἀφεχτέον. ἀπεσχεδιαχέναν τε τὸν Τερψίωγα 
καὶ περὶ τῆς χελώνης τάδε 

Ἦ χρὴ χελώνης ἢ φαγεῖν, ἢ μὴ φαγεῖν, 
ἄλλοι δ᾽ οὕτως λέγουσιν Ῥ 

Ἢ δεῖ χελώνης χρέα: φαγεῖν, ἢ μὴ φαγεῖν. 
18, Πόϑεν δ᾽ ὑμῖν, ὦ σοφώτατοι, ἐπῆλϑε καὶ ὁ ὀψο- 

λόγος Δωρίων, ὡς καὶ συγγραφεύς τις γενόμενος; ὃν ἐγὼ 
τ΄ χρουματοποιὸν οἶδα ὀνομαζόμενον καὶ φίλιχϑυν, συγγρα- 
᾿ φφέα δὲ οὔ. ὡς μὲν οὖν χρουματοποιοῦ μνημονεύει Μίά- 
ο΄ χὼν ὁ χωμῳδιοποιὸς οὕτως 

Υ. 8. ἀρεταὶ δὲ ΟΥ̓́Σ,, ἀρεταί τε ΑΒΡ, ἄρχαὶ δὲ Ἰασουϑία8 
Ῥ. 184. Ψ. 10..,,Ἡεϊδιι9 οἱἀοίμ φμοί ἐπ υεἴογίδις Ἰερτίι ψύξει ο 

| ὃ δαίμων.“ υγοίυΒ. ΥΨ, 11 ὅσο᾽ Β, φάγοις τε καὶ πίοις Ῥὶ ᾿ 
] Ψ. 12. κόδρος Ὁ. κόδροι ῬΥΤ,, σαρδαναπάλλου Ἀ. σαρδαγαπόλου ῬΎΤ,. 

997 ἃ, Ψ, 1. ἄεξε) ἄεξαι Ο. Υ, 2. τον Ο. σοι ΡΥ, 
| Υ. 3. καχός] κενός ϑεῖιια [δὲν Μαγτοῖὶ. ἔφη οἵχ, Β, πρώτι- 
Ϊ στα] πρωτίστα (΄. δ᾽ ἐν τοῖς οπι, Β, 

337 "Ὁ. Τιοοὰπι 46 ἐδβέχαϊπο οπι. Ο΄, φάδε ἡ (βῖπ δοσθηΐζα: 
ἡ ϑοθν Ε16}.) χρὴ χελώνης αἀά. Α, οπι. ΡΥ. ἪἬδεΎΙ, εἰ δὲ ΒΡ, 

337 ς, κωμῳδιοποιὸς Βαβι, φἀϊέο, κωμῳδοποιὸς ΡΥῚ,, κω- 
μικὸς Ββ, Οοὕτως οπι, Β, 

| ἈΑΤΗΕΝΑΕΌΒ, Π, 48 
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Ὁ κρουματοποιὸς Δωρίων ποτ᾿ εἰς ΜύλωὈἢ ΄ 
ἐλϑὼν κατάλυσιν οὐδαμοῦ μισϑωσίμην 
δυνάμενος εὑρεῖν... ἐν τεμένει χαϑίσας τινὶ, 
ὃ πρὸ τῶν πυλῶν ἦν κατὰ τύ, χὴν ἱδρυμένον, 

5 ἰδών τ' ἐκεῖ ϑύοντα τὸν γεωκόρον ν" 
; »ἱρὸς τῆς ̓ ϑηνᾶς καὶ ϑεῶν. τίνος ἐν ϑνώίς ; 

ἔστιν ὁ νεὼς, βέλτιστε, (φησὶν) οὑτοσί: 
ὁ δ᾽ εἶπεν αὐτῷ »Ζηνοποσειδῶνος, ξένε 

ὁ Δωρίων δὲς, Πῶς ἂν οὖν ἐνταῦϑ' (ἀφη) 

10 δύναιτο χαταγωγεῖον ἐξευρεῖν τις οὗ 
καὶ τοὺς ϑεοὺς φάσκχουσιν οἰχεῖν σύνδυο" 

““υγχεὺς δ᾽ ὁ “Σάμιος, ὁ Θεοφράστου μὲν μαϑητὴς" “Δού- 
ριδὸς δὲ ἀδελφὸς τοῦ τὰς ἱστορίας γράψαντος καὶ τυραν- 
γήσαντὸς τῆς πατρίδος, ἐν τοῖς ἀποφϑέγμασι .,“ωρίωνι 
τῷ αὐλητῇ φᾶἄσκοντός τινος ἀγαϑὸν ἰχϑὺν εἶναν βατίδα, 
Ὥσπερ ἂν εἴ τις, ἔφη, ἑφϑὸν τρίβωνα ἐσϑίοι."" ἐπαι- 
γοῦντος δ᾽ ἄλλου τὰ τῶν ϑύννων ὑπογάστρια. Καὶ μάλα, 
ἔφη" δεῖ μέντοι γε ἐσϑίειν αὐτὰ ὥσπερ ἐγὼ ἐσϑίω. εἰ- 
πόντος δὲ, Πῶς, Ἡδέως, ἔφη. τοὺς δὲ καράβους ἔφη 
τρία ἔχειν. διατριβὴν καὶ εὐωχίαν καὶ ϑεωρίαν. ἐν Κύ- 
πο δὲ παρὰ Νικοκρέοντι δειπνῶν ἐπῇ ὕνεσε ποτήριόν τί- 
καὶ ὁ Νικοχρέων ἔφη, Ὃ ἂν βούλῃ ὁ αὐτὸς τεχνίτης 
ποιήσει σοι ἕτερον. “Σὲ γε, ἔφη, ἐμοὶ δὲ, τοῦτο δός" οὐχ 
ἀνοήτως τοῦτο φήσας ὁ αὐλητής. λόγος γὰρ παλαιὸς ὡς ὅτι 

᾿Ανδρὲ μὲν αὐλητῆρι ϑεοὶ νόον οὐχ ἐνέφυσαν, 
ἀλλ ἅμα τῷ φυσὴν χὠ νόος ἐχπέταται. 

Ψ. 1. Μύλων᾽ 1,. μύλων ΟΥ̓́. μυλῶνα ἈΒ, μυλῶν᾽ Ῥ, ν. ὃ. 
ἐκεῖ ϑύοντα Ῥογβοιιι5, θυ} ἐπυϑύοντα, 

937 ἃ. ν. 9. ὁ οπι. Β. Ψ. 10. καταγωγεῖον Ῥογδομαδ. [χ10 01 

καταγώγιον. καταγώγιον ἂν Νίεϊποϊκῖα5. Ρ. 34. Ψ. 11. σύνδυο Δ, 

οὺν δύο ῬΨ. συνδύο Ο.. ΟῈ “ωρίωνι τῷ αὐλητῇ] τῷ αὐλητῇ δωρίωνι Β,. 
ὑπογάστρια] ἐπιγάστρια 15, 

337. 6. μέντοι, γε ΑΒΟ, μέντοι γε οὖν ΡΨ... ἡδέως Β. ὃ δὲ 
πὼς ἡδέως Ψ1,. ὁ δὲ ἥδεως Ο, ἡ δὲ πῶς ἡδέως Ῥ. Τγικοχρέων} νε- 
κοχρὴς Ὁ, αἱ διρνᾶ γιχοχρέονσι, Ὃ ἄν) “Ὅταν ϑοινοῖβῃ. ᾿ 
τοῦτο φήσας] τε τοῦτο φήσεν Β. ᾿Ανδρὶ ΛπέβοΙοξ. Ῥαϊαΐξ, γν9}. ΕΗ: 
Ρ. 797. ὮΠ’ , νὰν. πο 

397 ἢν φυσὴν ΑΒΟ, φύσειν Ῥ. φυσῶν. Ι.. 
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19, ἩΗγήσανδρος δ᾽ ἐν τοῖς ὑπομνήμασι τάδε φησὲ 
περὶ αὐτοῦ ..Δωρίων ὁ ὀψοφράγος,.. τοῦ παιδὸς οὐκ. ἀγο- 
ράσαντος ἰχϑῦς, μαστιγῶν αὐτὸν ἐκέλευε τῶν ἀρίστων 
ἐχϑύων ὀνόματα λέγειν. τοῦ δὲ παιδὸς ὀρφὸν καὶ γλαυ- 

338 χίσχον χαὶ γόγγρον χαὶ τοιούτους ἑτέρους χαταριϑιμοῦν- 
τος, Ιχϑύων σε, φησὶν, ἐχέλευον ὀνόματα λέγειν, οὐ 
ϑεῶν."" ὁ αὐτὸς Δωρίων καταγελῶν τοῦ ἐν τῷ Τιμοϑέου 
ἸΝαυτίλῳ χειμῶνος ἔφασχεν ἐν χαχχάβᾳ ξεούσῳ μείζονα 

ἑορακέναι χειμῶνα. ᾿Αριστόδημος δὲ ἐν δευτέρῳ γελοίων 
ἀπομνημονευμάτων φησὲ ,,»Δωρίωνος τοῦ χρουματοποιοῦ 
χυλλόποδος ὄντος ἀπώλετο ἐν συμποσίῳ τοῦ χωλοῦ πο- 

δὸς τὸ βλαυτίον. καὶ ὃς, Οὐδὲν, ἔφη, πλεῖον καταράσο- 
" μαν τῷ κλέψαντι ἢ ἁρμόσαι αὐτῷ τὸ σανδάλιον." ὅτι δ᾽ 
ἦν ὁ Δωρίων οὗτος ἐπὶ ὀψοφαγίᾳ διαβόητος φανερὸν ἐξ 
ὧν λέγει ἹΜνησίμαχος ὁ χωμῳδιοποιὸς ἐν Φιλίππῳ δράματι 

Οὔκ. ἀλλὰ χαὶ τῆς νυκτός ἐστι Δωρίων 
ἔνδον παρ' ἡμῖν λοπαδοφυσητής. 

. 20, Οἶδα δὲ χαὶ ἃ ὁ Ἑρμιονεὺς “ᾶσος ἔπαιξε περὶ 
ἐχϑύων, ἅπερ Χαμαιλέων ἀνέγραψεν ὁ Ἡρακλεώτης ἐν τῷ 

᾿σερὶ αὐτοῦ τοῦ “άσου συγγράμματι λέγων ὧδε. Τὸν 
«σόν φασι τὸν ὠμὸν ἰχϑὺν ὀπτὸν εἶναι φάσχειν. ϑαυ- 
μαζόντων δὲ πολλῶν ἐπιχειρεῖν λέγειν ὡς ὅ ἐστιν ἀκοῦσαι, 

ς τοῦτό ἔστιν ἀχουστὸν, καὶ ὃ ἐστε νοῆσαι, τοῦτό ἐστι νοη- 
τόν" ὡσαύτως οὖν χαὶ ὅ ἐστιν ἰδεῖν, τοῦτο εἶναι ὀπτόν᾽ 
ὥστ' ἐπειδὴ τὸν ἰχϑὺν ἦν ἰδεῖν, ὀπτὸν αὐτὸν εἶναι. καὶ 
παίζων δέ ποτε ἰχϑὺν παρά τινων ἁλιέων ὑφείλετο, καὶ 

τοὺς δ᾽ ἐν τοῖς] ἐν Β, τάδε φησὶ περὶ αὐτοῦ οπι, ), ἐκέλευε 
ἐκέλευσεν Ῥ,ι ἐκέλευεν Β. ἍΜ 
..338 ἃ, Ἰγαυτίλῳ] ἹΝαυπλίῳ ΟΑβαυ Ομ. ζεούσᾳ] ἵζέουσα Φ. 

ἑορακέναι] Τωϊθ τὶ ἑωρακέναι. δὲ οπι. Β. ἀπομνημονεῦ-- 

μάτων οτι. Β. χαϑαράσομαν τῷ βλάψαντι Β, 
398 ", ὃ χωμῳδιοποιὸς δομννεῖρη. βἀϊῖο. ὃ κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂ΤΙ͵ 

91. Β, οὐκ ἀλλὰ Α, οὐ καλὰ ΡΥΙ,. ἐστν “Φωρίων ἔνδον Ῥοτ΄. 

ΒΌΠιΒ, ΤΡΓῚ δωρίων ἔνδον ἐστὶ. λοπαδοφυσητῆς ΡΥ.. λοπαδοφυ- 
σητής Ἐδαβέας 58. Ὁ. 1151, 13.. δὲ Ο, ἴπ 400 510 βογρέυπι, τοῦτον 

- (τὸν Ζίωρίωνα) ὃ κωμῳδιοποιὸς μνησίμαχος ὡς πάνυ ὀψοφάγον λοπαδοφυ- 

᾿ς φητὴν ἐκάλεσεν, ἴῃ ἤπο νοῦβιβ Ρουϑοηῖ5 ὅδὲ 5 ρ 016 "86, «Πᾷσος] 
δον οθαέαν «“άσος δὲ ἰμγα “άσον δὲ «Δώσος. λέγων ὧδε οἱ, Β. 

9098 ο, παρά τινων ἁλιέων οπι; Ὁ, παρά τινος ἁλιέως δΟΙννΟΙΡ,, 

48" 
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λαβὼν ἔδωκέ τίνι τῶν παρεστώτων. ἀῤονδόνννν δὲ ὥμοσε 
μήτ᾽ αὐτὸς ἔχειν τὸν ἰχϑὺν μήτ' ἄλλῳ συνειδέναν λα- 
βόντι, διὰ τὸ λαβεῖν μὲν αὐτὸν, ἔχειν δὲ ἕτερον, ὃν ἐδί- 
δαξεν ἀπομόσαι πάλιν ὅτι οὔτ᾽ αὐτὸς ἔ ἔλαβεν οὔτ᾽ ἄλλον 
ἔχοντ᾽ οἶδεν" εἰλήφει μὲν γὰρ ὃ «Ἵᾶσος,, εἶχε δὲ αὐτός. 

ἃ τοιαῦτα δὲ καὶ ᾿Επίχαρμος φὰς εἴ ὥσπερ ἐν «“όγῳ καὶ 
«“1ογίννῷ 

Ὁ Ζεύς μὴ ἐκάλεσε Πέλοπί οι ἔρανον. ἑστιῶν. 
Β. ἤ παμπόνηρον ὄψον, ὦ τᾶν, ὁ γέρανος. 
“4. ἀλλ οὔτι γέρανον. ἀλλά γ᾽ ἔρανόν τοι λέγω. "ἡ 

21. "Ἄλεξις δ᾽ ἐν Δημητρίῳ Φαῦλλόν τίνα κωμῷδεῖ ὡς 
φίλιχϑυν ἐν τούτοις 

Πρότερον μὲν εἰ πνεύσειε βορρᾶς ἢ γότος 
ἐν τῇ ϑαλάττῃ λαμπρὸς, ἰχϑῦς οὐχ ἐνὴν 
οὐδενὶ φαγεῖν. νυνὲ δὲ πρὸς τοῖς πνεύμασι 
τούτοις Φάϊλλος προσγέγονξ χειμὼν τρίτος. 

5 ἐπὰν γὰρ ἐχνεφίας καταιγίσας τύχῃ 
εἰς τὴν ἀγορὰν, τοὔψον πριάμενος οἴχεται 
φέρων ἅπαν τὸ ληφϑέν" ὥστε "Αἰ ῥηῤῥηη 
ἐν τοῖς λαχάνοις τὸ λοιπὸν ἡμῖν ἡ μάχη. 

᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν «“λιευομένῃ φιληδοῦντάς τινας καταλέ- 

γων ἰχϑύσι φησὲ 
Τὰς σηπίας δὸς πρῶτον. Ἡράκλεις ἄναξ, 

ἅπαντα τεϑολώκασιν. οὐ ϑαλεῖς πάλιν 
εἰς τὴν ϑάλατταν καὶ πλυνεῖς; μὴ φῶσί ὅδ, 
Δωριὰς, ἀλούτους σῳπίας εἰληφέναι. 

ϑρνΐζονευς δὲ] τοῦ ἁλιέως αἀᾷ, Ὁ, ϑυνειδέναι ἩΡΡ τε Β. 
μὲν αὐτὸν ΟΡΥ],. μὲν αὐτὸς ΑΒ. 

998 ἃ, «Δογίννα Ῥογβοπὰβ ἀρὰ ααϊδίοτά, δα ΜΝ Ρ. 458. 
ΤΟΥΤῚ λόγον εἶναι, Ὁ. 3, ἀλλ οὔτι γέρανον οτὰ. Ρ. ἀλλά γὶ 
ἔρανον ῬοΓΒοπ5. Τὐδιΐ ἀλλ᾽ ἔρανον, τοι ἵ,. τὸ ΒΡΥ. ᾿κ34λε- 
ξις δ᾽ δ᾽ οπι. Β, Ψ. 2. ἐνῆν] ἄν ἦν ῬοΓΒΟΠΒ. ν. 3. νυνὶ 
δοπιυνοῖσῆ, Γὐρτὶ υῦν. τανῦν ἸΔΟΟΌΒΙ5. 

338 ὁ. Ψ. 6, εἰς] ΤὐΡΥῚ ἐς, Ψ. 8. ἡμῖν] ἡμῶν Β. θ6 

Απερμαπὶβ γϑυβῖραβ Πᾶθο ἑαπέυπι ἀρροβαῖξέ Ὁ, φησὶν ἀντιφάνης περί 
τινος καλλισθένους ὀψοφαγοῦντος ὅτι κατεσϑίει γὲ ἐπὶ μιςῖ τρίγλη τὴν 

οὐσίαν. Υ. 1. τὰς σηπίας δὸς Θαβαιδοπῦβ. τῆς σηπιάδος ἈΒΡ, τῆς 
σαπιάδος γΙ.. Μ΄. 4, ἀλούτους Ἰαδοθϑῖι8 ἢ. τρῷς ἀλλ ὄυς Ἁ. ἀλλ 

οὐκ Β. ἀλλ οὐδὲ ῬΨΊ,, 
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{ “5 τὸν χάραβον δὲ τόνδε πρὸς τὰς μαενίδας 
ἀπόδος. παχύς γε νὴ 4. ὦ Ζεῦ, τίς ποτε, 
ὦ Ααλλιμέδων, “σὲ χατέδετ' ἄρτι τῶν φίλων: 
οὐδεὶς ὃς ἄν μὴ κατατιϑῇ τὰς συμβολάς. 

Ν ὑμᾶς δ' ἔταξα δεῦρο πρὸς τὰ δεξιὰ, 
| 10 τρίγλας, ἔδεσμα τοῦ χαλοῦ Καλλισϑένους " 
' κατεσϑέει γοῦν ἐπὶ μιᾷ τὴν οὐσίαν. 

χαὶ τὸν Σινώπης γόγγρον ἤδη παχυτέρας 
339 ἔχοντ' ἀκάνϑας,, τουτονὶ τίς λήψεται 

πρῶτος προσελϑών; Τισγόλας γὰρ οὐ πάνν 
15 τούτων ἐδεστής. ἀλλὰ κέϑαρος οὑτοσί" 

ὃν ἂν ἴδῃ. τὰς χεῖρας οὐκ ἀφίξεται. ᾿ 

χαὶ μὴν ἀληϑῶς τοῖς κυϑαρῳδοῖς ὡς σφόδρα 

ἅπασιν οὗτος ἐπιπεφυχὼς λανϑάνει. 

ἀνδρῶν τ' ἄριστον Κωβιὸν πηδῶντ᾽ ἔτι 
30 πρὸς Πυϑιονίκην τὴν καλὴν πέμψαι μὲ δεῖ" 

ν ἁδρὸς γὰρ ἐστίν. ἀλλ᾿ ὅμως οὐ γεύσεται" 
ἐπὶ τὸ τάριχός ἐστιν ὡρμηκυΐα γάρ. 
ἀφύας δὲ λεπτὰς τάσδε χαὶ τὴν τρυγόνα 

χωρὶς Θεανοῖ δεῦρ' ἔϑηκ ἀντιρρύπους. 
22. Πυιϑανώτατ᾽ ἐπὶ τούτοις ὁ ᾿Αντιφάνης καὶ τὸν 

ἹΜισγόλαν κεκωμῴδηκεν ὡς ἐσπουδαχκότα περὶ κιϑαρῳδοὺς 

χαὶ κιϑαριστὰς ὡραίους. φησὶ γὰρ ὁ ῥήτωρ «Αἰσχίνης ἐν 

τῷ κατὰ Τιμάρχου λόγῳ περὶ αὐτοῦ τάδε »}1ισγόλας 
ἐστὲ Ἰγαυχράτους, ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοε, Κολυττεὺς, ἀνὴρ 

338 ΠΟΥ. δ. τόνδε) τὸν Β. Ψ. 6. ἐπέδος Οοταῦβ. ὙὝΓ.7. 
κατέδετ᾽ ΛΒΌΡΘΥ͂. κατεῖδε 1.. Ψ. 8. μὴ κἀποτἀτιϑῆὴ Β.. 

3929 ἃ. Υ. 13, ΤῊΡΥΙ τοῦτον εἴτις. Οὐτνροχῖς ῬΟΤΒΟΠΒ. 
ΨΥ, 14, μισγόλας Α ᾿δοπβέδηξεοῦ, ρατίέεταθα Ο ἡποίϊ68 πὶ 60 Π06 πο- 

«Ὥνδπ. ΘοΟοαΡΓΙζ. σμιγόλας. ΡΥΤ,. Υ. 1. ἐδεσεὰς Β, ν. 16. 
ἀφίξεται ΒΡ Υ͂. 19. ἀνδρῶν δ᾽ ἄριστον ᾿αθαυθοπυβ. ἄνδρωτ' 

"ἄριστον Ἀ, ἀνδρωτάριστον, ΡΥ͂Τ.. ,,π| εοαϊοϊδιι5 οριἰνιὶς ἐπυδηῖπιιι8. ἀν-- 
ἰδροτάριχον.““ (αβδυθοπαβ.. κοβιὸν 1,. χωβὼν ΡΥ. 

9399. Ψ, 23. τρυγόνα ἴ,. τριγόνα ΡΥ: Υ. 24. Θεινοῖ ϑεά- 

οςς ψὸν ΒΡ, ϑεὰν οὐ Δ. δεῦρ ἔϑην ἀντιρρόπους Ῥογβθηιβ εἕ δοοῦ- 

ὴ βίυϑ. δ᾽ εὑρέθη κὶ αντιρρόπους (ϑῖγο χἄντ.) ΑΒΡ. εἰ εὑρέθη κ' ἀντιρρό- 
πους ὙΠ,. πιϑανώταν Β. πιϑανώτατα ῬΥΠ,,, μισγόλαν ΛΟ. σμι- 

“ἰ γόλαν ΡΥΙ,, Αἱοχίνης}] Ρ. 6, 23. Η. δὲ. - τάδε οι. Β. 
Μεαγόλας Ἀ(, σμισγόλας οδρίζομγα ΕΘ ΘΒ 6}11. ομιγόλας ΡΥΙ,. σμιλόγας Β. 

Ι 

“ 
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τὰ μὲν ἄλλα χαλὸς χκἀγαϑὸς, χαὶ οὐδαμῇ ἄν τις αὐτὸν 
ς μέμψαίτο" περὶ δὲ τὸ πρᾶγμα τοῦτο δαιμονίως ἑσπουδα- 
χὼς χαὶ ἀεί τινας εἰωθὼς ἔχειν περὶ αὑτὸν κιϑαρῳδοὺς 
ἢ χυϑαριστάξς. ταυτὶ δὲ λέγω οὐ τοῦ φορτικοῦ. ἕνεχα, 
ἀλλ᾽ ἵνα γνωρίσητε αὐτὸν ὅστις ἀρόειν καὶ Τιμοκλης ὃ 

ἐν “Σαπφοῖ φησιν 

ὋὉ Μισγόλας οὖ προσιέναι σοι φαίνεται, 
ἀνϑοῦσι τοῖς νέοισιν ἠρεϑισμένος. 

"ἄλξξις δὲ ἐν ᾿4γώνιδε ἢ Ἱππίσχῳ 
Ὦ μῆτερ, ἱκετεύω σὲ, μὴ ᾿πίσειξ μοι 
τὸν ίισγόλαν" οὐ γὰρ χιϑαρῳδός εἰῤῥ “ἐγώ. " 

ἃ 25. Πυϑιονίχην δέ φησι φιληδεῖν ταρίχῳ. ἐπεὶ ἐρα- 
στὰς εἶχε τοὺς Χαιρερίλου τοῦ ταριχοπώλου υἱοὺς, ὡς 

Τιμοχλῆς ἐν ᾿Ιχαρίοις φησὶν «"νυτος ὁ παχὺς πρὸς Πυ- ὁ 
Ι 

᾿ 

ϑιονίκην ὅταν ἐλϑὼν φάγῃ τί. καλεῖ γὰρ αὐτὸν, ὥς φα- 
σιν, ὁπόταν ἈΠΕΥΡΙΟΥ τοὺς δύο σχόμβρους ξενίσῃ με- 
γάλους ἡδομένη.“" χαὶ πάλιν ; 

Ἢ Πυϑιονίχη δ᾽ ἀσμένως σε δέξεταις 
καὶ σοῦ κατέδεται τυχὸν ἴσως ἃ νῦν ἔχεις Ὁ 
λαβὼν παρ᾽ ἡμῶν δῶρ᾽ " ἄπληστός ἔστι γάρ. 

δ᾽ ὅμως δὲ δοῦναξ σοι κέλευσον σαργάνας 

αὐτήν" ταρίχους εὐπόρως γὰρ τυγχάνεε 
ἔχουσα͵ χαὶ σύνεστι σαπέρδαις δυσὶν, 
καὶ ταῦτ᾽ ἀνάλτοις χαὶ πλατυρρύγχοις τισί. 

πρὸ τούτων δ᾽ ἦν ἐραστὴς αὐτῆς Κωβιός τις ὄνομω. 

--τσὸὦὸἢ-..ὄ-----..-. Ὶ 

κἀγαθὸς] καὶ ἀγαϑὸς Ῥ, 
999. ο. ἔχειν] ἔχει Β, αὑτὸν) ϑοιθοθδίαν αὐτὸν». χοῦ 

φοορτικοῦ 1,. τοῦ οηϊ. ΡΥ, φησιν ὁ. Β. .. μισγόλας ΑΟ, σμι- Ὁ 

γόλας ῬΥ͂Τ,, δὲ ἐν οπι. Β... ἀγώνιδε ΑΒ. ἀγῶνι ΡΥ. 
' 
ἶ 

ἡπίσειε ΨῈ, οὐτὰ Ἐπ ρΙ 46, οὐλπ5 6δϑὲ νουϑὰβ Ογοϑέ, 249. πείσειε ἈΡ, 

999. ἃ. φησι) φαοὶ ΒΡ. φησὶ] ΑπΕΡΗδμ 68 ϑυργᾶ Ὑ.. 20 -- 22, 
Τικποκλῆς ἐν ᾿Ιπαρίοις Οαβδυθομπβ.. θὲ. Ββιποϑῖυβ δά ϑυϊάδπι 

Ρ' 251. ΤΑΙ νικοκλῆς ἐν ἀκαρίοις. ᾿Τοΐαπι. Ἰοοιπὶ ὁπι, Ὁ. φασι» ὁ 

φηοὶν ΑΒ. ὁπόταν Ἄ. ϑοιθοθδίαι ὅππόταν... μεγάλους] με- 
γάλοις ϑοιιννοῖρη. (Δ οη βἶπθ σαιβα τη 6] αἰ ηιῖς μεγάλως.“ Οαδαὰ- 
θοπιι5. Ὑ. 2. κατέδεται ΑΒΡΥ͂, κατεδεῦται ἴ. ᾿τυχὺν] τυχεῖν Β. ' 

3539. 6. Ψ. 4. σαργάνας Ῥονβοπὰβ οὐ ϑδοδινεῖβῃ. Εῖθγὶ σαργανίας, 
Υ. 0. σύνεστι σαπέρδαις ϑ'ρΑ!ΙσΘ., σύνεστις ἀπεέρδεις Ἀ. σύνεστες. 

ἅπερ δ᾽ εἰς Β. σύνεστιν ἅπερ δ᾽ εἰς ῬΥ, ΟὟ. 7. πλατυρύγχοις ΒΙΡ, 



24. “περὶ δὲ υὐοήμμῥαντος τοῦ προύβαν ὅτε χαὶ φί- 
ἐ λιχϑυς ἦν καὶ διάστροφος τοὺς ὀφϑαλμοὺς Τιμοκλῆς ἐν 
1Π]ολυπράγμονι 

᾿ Εἶϑ' ὁ Καλλιμέδων ἄφνω 
ὁ Κάραβος προσῆλϑεν. ἐμιβλέπων δέ μοι, 
ὡς γοῦν ἐδόχει, πρὸς ἕτερον ἄνϑρωπόν τινα 

ἐλάλει. συνιεὶς δ᾽ οὐδὲν εἰκότως ἐγὼ 

ὧν ἔλεγεν ἐπένευον διακενῆς... τῷ δ᾽ ἄρα 
.840 βλέπουσι χωρὶς χαὶ δοκοῦσιν αὲ κόραι. 

"“ἄλεξις δ᾽ ἐν Κρατεύῳ ἢ Φαρμαχοπώλῃ 
Τῷ Καλλιμέδοντι γὰρ ϑεραπεύω τὰς χόρας 

ἤδη τετάρτην ἡμέρων. ὙΝ ἤσαν κόραι 

Φυγατέρες αὐτῷ: 8. τὰς μὲν οὖν τῶν ὀμμάτων" 
ἃς οὐδ᾽ ὁ Μελάμπους, ὃς μόνος τὰς “Προιτέδας 

ἔπαυσε μαινομένας, αταστήσειεν ἄν. 
ὁμοίως αὐτὸν σχώπτει χἀν τοῖς ἐπιγραφομένοις “Ξυντρέ- 
χουσιν. δὶς δὲ ὀψοφαγίαν ἐν μὲν Φαίδωνι ἢ Φαιδρίᾳ οὕτως 

᾿Αγορανομήσεις, ἂν ϑεοὶ ϑέλωσι, σὺ, 
ἕνα Καλλιμέδοντ' εἰς τοὔψον, εἰ φιλεῖς ἐμὲ, 
παύσῃς καταιγίζοντα δὲ ὅλης ἡμέρας. 
Β. ἔργον τυράννων, οὐκ ἀγορανόμων , λέγεις. 
μάχιμος γὰρ ἁνὴρ. χρήσιμος. δὲ τῇ πόλει. 

ς τὰ αὐτὰ ἰαμβεῖα φέρεται χὰἀν τῇ ἐπιγραφομένῃ Εἰς τὸ 
φρέαρ. ἐν δὲ ἹΜΠανδραγοριζομένῃ 

Εἴ τινας μᾶλλον φιλῶ 
ξένους ἑτέρους. ὑμῶν, γενοίμην ἔγχελυς, 
ἵνα Καλλιμέδων ὁ Κάραβος Εὐάηνι μὲ. 

ἐν δὲ Κρατεύῳᾳ 

"» 

ϑϑϑ εν. 3. {ὐυτὶ ὥς δ᾽ οὖν. Θοτνοχῖς ἸΡουβοίηιθ, ῸΣ 510 ΒΟΌΣ 
ἀμά]α ἐμβλέπων ἐμοὶ, ὥς γ᾽ οὖν ἐδύκει, πρὸς δ᾽ ἕτερον --. Ὑ. 4, 

συνιεὶς δ᾽} Τιοροθαΐέαχ συνεὶς δέ γ᾽, συνεὶς δ᾽ ΒΡ. 
340 ἃ. δ᾽ ἐν] δ᾽ οπι. Β. Ἀρατεύφ Θαββμβοπυβ, {πὶ χρατίῳ, 

ν. 3. ὀμμάτων] ὀνομάτων Β. Ὁ οὐδ᾽ ὃ ΛΟ. οὐδὲ ΡΥΊ,, 

340 "ν. Ψ, 3. παύσῃς) παύσεις Ρ' Ὑ 58: ἀνὴρ] Ταῦτιὶ ἀνήρ. 

340 ς, ἰαμβεῖα φέρεται] ἰαμβία φέρονται Β, ἐπιγραφομένῃ 
ον. Η. ἑτέρους) ἑταίρους ΑΒ... Ἀρατεύᾳ Οὐϑαιθουυθ. Εἱονὶ 
«“ρατίᾳ. 
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Καὶ Κωλλιμίδων μι μετ Ἰθύρφέως ὁ Κάραβος., 
᾿“ντιφάνης δ᾽ ἐν Γ.' ὀργύϑῳ. 

; ἭἯττόν τ' ἀποσταίην ἄν ὧν προειλόμην. 
ἢ Καλλιμέδων γλαύχου πρόοιτ᾽ ἂν κρανίον: 

ἁ Ἐὔβουλος δ᾽ ἐν ᾿ἀνασωζομένις. 
Ἕτεροι δὲ τοῖς ϑεοῖσι συμπεπλεγμένον. ὦ 

μετὰ χαράβου σύνεισιν, ὃς μόνος βροτῶν " 
δύναται καταπιεῖν ἐκ ζεόντων λοπαδίων 
ἄϑρους τεμαχίτας, ὥστ᾽ ἐνεῖναν μηδὲ ἕν. 

Θεόφιλος δὲ ἐν ᾿Ιατρῷ ἅμα σχώπτων αὐτοῦ χαὶ τὸ ἐν 
λόγοις ψυχρὸν 

Πᾶς δὲ ας υὰκ πρὸς αὐτὸν τῶν νεανίσχων ᾳ 
4 τὴ ι ἐγχέλειον πυρόξόθηριε, τῷ πατρὶ 

9 τευϑὶς ἦν χοηστῇ, πατρίδιον, πῶς ἔχεις πρὸς κάραβονς 
Ψυχρός ἐστιν, ἄπαγε, φησί" ῥητόρων οὐ γεύομαι. 

Φιλήμονος δὲ Μετιόντε εἰπόντος 
-ἀγύρριος δὲ παρατεϑέντος χαράβου, 

ὡς εἶδεν αὐτὸν, “Χαῖρε πάππα φίλτατε, 
εἴπας, τέ ἐποίει; τὸν πατέρα χκατήσϑειεν. β 

Ἡρόδικος δ᾽ ὁ Κρατήτειος ἐν τοῖς συμμίκτοις ὑπομνή- 

μαᾶσε τοῦ Καλλεμέδοντος υἱὸν ἀπέδειξεν ὄντα τὸν ᾿4γύρριον. 
25. Γεγόνασι δὲ καὶ οἵδε ὀψοφάγοι. ᾿ἀνταγόρας μὲν 

᾿Ορφέως) ϑετὶθε αΐε Γόρφεως. δ᾽ ἐν οπι. Β, Ζοργύϑω) 

Τεργιθίῳ Ἀεϊπεβίαβ Κατ, ἔνοςέ, ΠῚ. 3. Ρ. 382. πρόοιτ᾽ Π.. πρίοιτ᾽ ΡΥ, 

940 ἀ. Υ΄. 1. Ἕτεροι] ἔταιρος ΑΒθ8. Ἕτεροι -- σύνεισιν οπι. Ο. 
τοῖς αὐτά! (αξδυθοπα. Υ, 2. μόνος βροτῶν) μόνος βρο- 

τῶν μότος ἈΒ. Υ. 4. ἔϑρους) ΝΙΞ᾽ ἁδροὺς 5οτγίρΞῖε. ᾿τεμαχί- 
τας ( εἰ ΜΕΝ, σαξαυθοπῖ, τεμαχήτας ΡΎΠ. μηδὲ ἕν ῬΙ,. μηδεέν 
σ. μηδέν. δὲ ἐν οπι. Β, ὙΤΒΕΟΡΒΝΙ σεγϑὰβ οι. Ὁ. 
Υ, 1. πᾶς ΒΡ παῖς ΥΨΙ,; πρὸς ἈΒΡ. πατρὸς Υ1.. τῶν νεα- 

ψίαχων Ἀ. τὸ; νεανίσχον ΡΥΤΙ,, Τηάϊοανὶ ἰδουπαπι. .3-.- 

ἐγχέλειον δοξμυνεῖσῃ. ἐγχέλεον ἌΡ, ἐγχέλυον ὙΠ. 

340 6. Φιλήμονο ΡΒ. 370. Υ. 1. ᾿Δγύρριος Ἐπκέδεμῆιι5. Ρ. 
1253, 37. ἀγύριος ἈΌ. ἀργίριος ΡΥΨΊ,. ᾿ παρατιϑέντος Β. Ἧ, 3. 
πάππα φτατε) παὶ φῶτατε Β., παμφίλτατε Ρ,ι ν. 3. δεγῖθο- 
Βαξησ ἑπόξι. Κρατήτειος ΕΊΣ κρατήτιος.. τοῖς οπι. Β. 
ἀπέδειξεν ὄντα] ὄντα ἀπέδειξεν Β.. ᾿Αἰγόῤριον) ἀγύριον ἈΌ. ἀρ- 
γύριον ῬΥΙΏ,. 
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ὴς, οὐκ εἴα τὸν παῖδα ἀλεῖψαι τὸν ἐχϑὺν, ἀλλὰ, 
ὡς φησιν Ἡγήσανδρος. ἐν δὲ στρατοπέδῳ ἕψοντι, ᾿ 
αὐτῷ γόγγρων λοπᾶδα καὶ περιεξωσμένῳ ᾿Αντίγο- 

Ἰασιλεὺς παραστὰς, ᾿άρά γε, εἶπεν, ὦ “Ανταγόρα, 

χῆρον οἴει τὰς τοῦ “Ἱγαμέμνονος πράξεις ἀναγρα-- 
ἡγγροῦς αὐ φκρμμν. χαἀχεῖνον οὐ φαύλως λόγος εἰπεῖν, 

Ν οἴει, φησὶ, τὸν ᾿Δ4γαμέμνονα τὰς πράξεις ἐχείνας 
ισϑαι πολυπραγμονοῦντα τίς ἐν τῷ στρατοπέδῳ γόγ- 
ἕψευ: ὄρνιν δ᾽ ἕψων ποτὲ ὁ “ἀνταϑόρας. οὐκ ἔφη 
σϑαι εἰς τὸ βαλανεῖον, εὐλαβούμενος μή ποτε οἱ 

ν ς. τὸν ζωμὸν ἐχροφήσωσι. Φιλοχύδους δ᾽ εἰπόντος 

84 Ν ) μήτηρ τηρήσει, ᾿Εγὼ οὖν͵, εἶπε, τῇ μητρὶ ὀρνί- 

ϑειον ζωμὸν πιστεύσω; καὶ ᾿Ανδροχύδης δ᾽ ὁ Κυζιχηνὸς 
ξωγράφος φίλιχϑυς ὧν, ὡς ἱστορεῖ Πολέμων, ἐπὶ τοσοῦ--: 

᾽ τον ἦλϑεν. ἡδυπαϑείας ὡς χαὶ τοὺς περὶ τὴν «ΣΦ χύλλαν 

ἐχϑῦς κατὰ σπουδὴν γράψαι. 
20. Περὶ δὲ Φιλοξένου τοῦ Κυϑηρίου διϑυραμβο- 

ποιοῦ Μάχων ὁ κωμῳδιοποιὸς τάδε γράφει 

Ὑπερβολῇ λέγουσι τὸν Φιλόξενον, 
τῶν διϑυράμβων τὸν ποιητὴν, γεγονέναι 

: ὀψοφάγον. εἴτα πουλύποδα πηχῶν δυοῖν 
ἐν ταῖς “Συρακούσαις ποτ' αὐτὸν ἀγοράσαι, 

5. καὶ σχευάσαντα καταφαγεῖν ὅλον σχεδὸν, 
πλὴν τῆς κεφαλῆς. ἁλόντα δ᾽ ὑπὸ δυσπεψίας 

᾿ κακῶς ἔχειν. σφόδρ᾽ " εἶτα δ᾽ ἰατροῦ τινος 
πρὸς αὐτὸν᾽ εἰσελθόντος, ὃς φαύλως πάνυ 

ὁρῶν φερόμενον αὐτὸν εἶπεν, ΕἸ τί σοι 
10 ἀνοιχονόμητόν ἐστι, διατίϑου ταχὺ, 

340 ἔ, ἀλλὰ λοῦσαν Ψ],. ἀλλουσαν ἈΡ, ἴπ Ο Πίος Ἰοοὺϑ ΟΠ 5505. 
ὦ ἀνταγόρα ΑΒΟ, ὦ οπι. ΡΥ... λόγος δά. (Ὁ, οπι, ΡΥΙ.. 

ἔψει ΑΒΟΡ͵ ἕψου 1... ὃ ̓ Ανταγόρας ὁπ, Β.. 

341 8. "Ἐγὼ οὖν} ἔγωγ οὖν Ο. ὀρνίϑειον ΑΌ. ὀρνίϑιον ῬΥ͂Τ,. 
ἀνδροκίδης Β. γράψαι) γράψας Ὁ. κωμῳδιοποιὺὸς ῬΥ͂],, 

᾿κωμῳδοποιὸς Β. ν. 2. τὸν οπι, ΒΡ, ᾿ 

9541 ". Ψ. 3. πουλύποδα ΑΟΡ, πολύποδα ΥἹ,. δυοῖν] δον) 6- 
Ῥαίαν δυεῖν, Ψ, 7. κακῶς σφόδρ᾽ (σφόδρα ἈΒΟΡ.) ἔχειν εἶτ᾽ (εἶτα 
"Ὁ Ἰωτροῦ Ψ1.. Οονγοχῖε γοέίϊιβ Ἐχοογρέ. Ρ. 85]. γ: 8: ὃς 
Δ. ὡς ΡΥ], ν. 9. 1100] δρῶν αὐτὸν φερόμενον. Ῥταπδροδιυίέ 
τοί. 



748 Ὑ ΑΝ Η 

Φιλόξεν᾽ " ἀποϑανεῖ γὰρ ὥρας ἑβδόμης. 
ο, χκἀχεῖνος εἶπε, Τέλος ἔχει τὰ πάντα μοι, 

ἰατρὲ, φησὶ, καὶ δεδιῴκηται πάλαι. 
τοὺς διϑυράμβους σὺν ϑεοῖς καταλιμπάνω 

15 ἡνδρωμένους καὶ πάντας ἐστειανωμένους" 
οὗς ἀνατίϑημν ταῖς ἐμαυτοῦ συντρόφοις 
Διούσαις, ᾿Αφροδίτην καὶ Διόνυσον ἐπιτρόπους. 
ταῦϑ' αἱ διαϑῆχαι διασαφοῦσιν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
ὁ Τιμοϑέξου Χάρων σχολάζειν οὐκ ἐᾷ 

90 οὐχ τῆς Νιόβης, χωρεῖν δὲ πορϑμὸν ἀναβοῷ, 
ὰ χαλεῖ δὲ μοῖρα νύχιος, ἧς κλύειν χρεὼν, 

ἵν ἔχων ἀποτρέχω πάντα τἀμαυτοῦ κάτω, 
τοῦ πουλύποδός μοι τὸ κατάλοιπον ἀπόδοτε. ἵ 

χἀν ἄλλῳ δὲ μέρει φησὲ , 
Φιλόξενός ποϑ', ὡς λέγουσ', ὁ ὁ Κυϑήρ οιοὸς , 
ηὔξατο τριῶν ἔχειν λάρυγγα πήχεων, 

ὅπως χκαταπίνω, φησὶν, ὅτι πλεῖστον χρόνον͵ | 
καὶ πάνϑ᾽ ἅμα μοι τὰ βρώμαϑ'᾽ ἡδονὴν ποιῇ. | 

6 χαὶ Διογένης δὲ ὁ χύων ὠμὸν πουλύποδα καταφαγὼν ἐπι-- 
ϑεμένης αὐτῷ τῆς γαστρὸς ἀπέϑανξδ. περὲ δὲ τοῦ Φιλο- 
ξένου καὶ ὁ παρῳδὸς “Σώπατρος λέγων φησὲ 

Δισσαῖς γὰρ ἐν μέσαισιν ἰχϑύων φοραῖς 
ἥσται τὸν Αἴτνης ἐς μέσον λεύσσων σχοπόν. 

27. Καὶ "Ὑπερείδης δὲ ὁ ῥήτωρ ὀψοφάγος ἦν, ὥς φη- 

σι Τιμοχλῆς ὁ κωμικὸς ἐν 4ήλῳ, διηγούμενος τοὺς παρὰ 

τ Ἁρπάλου δωροδοκήσαντας. γράφει δ᾽ οὕτως ᾿ 
Δημοσϑένης τάλαντα πεντήχοντ' ἔχει. 

φΦ' 

Ψ. 11. Βουιδοθδίαν ἀποθανῇ. 
341 ο.Ὑ. 13. δεδιῴχηται Κ3}Ὺδέρτι5. Πξλω, 1θνῖ: φαοᾶ ἀσπο- 

βοὶϊὲ Ἐπιαβέδεμιπβ Ρ. 1920, 29. Ψ: 19. σχολάζειν οὐκ ΟΡ, σχολά-- 

ζει οὐκ ΑΒ. σχολάζειν μ᾽ οὐκ ΥἹ,. Ψ. 20. χωρεῖ ΒΡ. 

341 ἃ Ψ. 23. Γἰθεὶ πολύποδος. . 1. λέγουσ᾽Ἵ λέγουσιν Β.. 
ν. 2. Βδουθοραίυγ εὔξατο. λάρυγγα ΘΟ βανθοπιιβ, ΠΕΡ 

τὸν λάρυγγα, Νν. 4. ποιῇ 18... ποῦ 1. ἡ Ῥ. ος 
841 ς. πουλύποδα) ᾿ϑοιθοθαίΐι πολύποδα. 6Ξ5- ϑορδίι! ὙΘΓΒῈΒ 

ὁπ. (Ὁ. λέγων φησὶ) λέχει, 1, μέσαισιν) ϑδϑευτθοθαίαν μόσσαιοιν. 
τὸν] τὴν Β, παρὰ] περὶ Β΄ τ, ᾿ Ὺ 

941 ἢ γράφει δ᾽ οὕτως ὁπ. Β. »ἵ 
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Η τῇὸ 
μαχάριος., εἴστερ μεταδίδωσι μηδενί. 
καὶ Μοιροκχλῆς εἰ ἴληφε χρυσίον πολύ. 
ἀνόητος ὁ διδοὺς, εὐτυχὴς δ᾽ ὁ λαμβάνων. 
εἴληφε καὶ Δήμων τε καὶ Καλλισϑένης. 

ἐρρσὺ ἦσαν, ὥστε συγγνώμην ἔχω. 
τ᾽ ἐν λόγοισι δεινὸς Ὑπερείδης ἔχει. 

τοὺς ἰχϑυοπώλας οὗτος ἡμῶν πλουτιεῖ ἡ 
ὀψοφάγος, ὥστε τοὺς λάρους εἶναι Σύρους. 

χαὲὶ ἐν ᾿Ικαρίοις δὲ ὁ αὐτὸς ποιητής φησι 

Τόν τ' ἰχϑυόρρουν ποταμὸν Ὑπερείδην πέρα, 
ὃς ἠπίαις φωναῖσιν, ἔμφρονος λόγου 
χόμποις παφλάζων, ἠπίοις πυκνώμασι 
πρὸς πᾶν α " “ δύσας ἔχει, 

μισϑωτὸς ἄρδει πεδία τοῦ δεδωκότος, 
Φιλέταιρος δ᾽ ἐν ᾿ἀσκληπιῷ τὸν Ὑπερείδην πρὸς τῷ ὀψο- 

ὁ τα, 

» φαγεῖν καὶ κυβεύειν αὐτόν φησι, χαϑάπερ χαὶ Καλλίαν 
τὸν ῥήτορα ᾿Δξιόνικος ἐν Φιλευριπίδῃ 

"ἄλλον δ᾽ ἰχϑὺν 
μεγέϑει πίσυνόν τινα τοῖσδε τόποις 
ἥκει κομίσας 
Τλαῦχός τις ἔν πόντῳ γαλεοὺς 

5 σἵτοῦ ὀψοφάγων 

Ὕ. 3. μοιροκλῆς ΑΒ. μυροχλῆς Ο, μητροκλῆς ΡΥ. Ψ. 8. εἴληφε 
ὝΙ,. εἶτ᾽ εἴληφε ΟΡ, εἴτ᾽ εἴληφε Β., 

342 ἃ. Ψ, 8. πλουτιεῖ ΟΥ̓́Ι,.. πλουτεῖ ΑΒΡ, Υ. 9. ὀψοφάγος 
ὥστε Οἀβαυθοπαϑ. Γὐἱδτὶ ὀψοφάγος γὰρ στε, ᾿Γοΐαπι το γβιιπι οηι. (Ὁ. 

ὃ αὑτὸς ποιητής φησι οὁπι. Β. Ὑ. 1. ἐχϑυόρρουν ΑΓ εἐ εργῖ- 
ἐοπιθ Ηθ 650} 6111. ἐχϑυόρρον ΒΡΥΊ].. ποταμὸν] φησὶ ποταμὸν Β. 

πέρα ὃς ἡπίαις Ἰασοθ5ῖι8. πέρασον σηπίαις ΡΥ!,. ᾿ περάσας - 

(πέρασον Ο, ὃς μισϑωτὸς ἄρδει τὰ πεδία τοῦ δεδωκότος ορίζοπιε ἮἨοό- 

50} 6111: ν᾽. 3. παφλάζων] πεφλόύζων Β. ἠπίοις] ἡπίοις 'ῬΥΤ,. 

Υ. 4. πρὸς πᾶν δύσας δον εἰρη. Τλῦτὶ προσπανδύσας. Τπάϊοανῖ 

Ἰδοῦ ηδπη. Υ. ὃ. μισθωτὸς) μισϑός τ᾽ Ῥ. Φιλέταιρος) φιλαί- 

τερος Β. δ᾽ ἂν οπι. Β. “ Ὑπερείδην] ὑπερείδην φησὶ Β. πρὸς 
τῷ 1.. πρὸς. τὸ Ῥ. πρὸς τοῦ Υ͂. ; ΄ 

942 Ρ. αὐτόν φησι οπι. Β. ᾿ΔΑξιόνικος} ἀξιόνεικος ἈΡ. 

Ὁ ποπήϊδι. ροϑέγοπια ἀχίοπιοὶ υοσθα ϑρροβυϊέ. ἡ Υ. 4. Τλαυχός]) 
γλαυκός ΡΥ. Γλαυκός 1, δὲ ϑοπιυνοῖρα, δἀϊέϊο.. γαλεοὺς Α. γαλοὺς 

ΒΡ. γαλεὸς Ψ1..- ' ᾿ ; 
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καὶ λίχνων ἀνδρῶν ἀγάπημα φέρω κατ᾿ μων. 
τίνα τῷδ᾽ ἐνέπω τὴν σχευασίαν; 
σότερον χλωρῷ τρίμματι βρέξας, 

ἢ τῆς ἀγρίας 
10 ἅλμης πάσμασι σῶμα λιπάνας 

πυρὶ παμφλέχτῳ παραδώσω: 
ἔφα τὶς ὡς ἅλμῃ ϑερμῇ 
τοῦτο φάγοι γ᾽ ἑφϑὸν ἀνὴρ ᾿ 

ς ἹΜοσχίων φίλάαυλος. 

15 βοῷ δ᾽ ὄνειδος ἔδιον, ὦ Καλαίδη: 

σὺ μὲν ἀμφὺ σῦκα καὶ ἀμφὲ τάριχ ἐγθλίμι, 
τοῦ δ᾽ ἐν ἅλμη παρεόντος 
οὐ γεύει χαρίεντος. ὄψου. 

τὰ μὲν σῦχα ὡς ἂν συχοφάντην λοιδορῶν, τὼ δὲ ταρί χη 
μήποτα καὶ ὡς αἰσχροποιοῦντος. χαὶ ὁ Ἕρμιππος δέ φη- 
σιν ἐν τρίτῳ περὶ τῶν ᾿Ισοχράτους μαϑητῶν ἑωϑινὸν τὸν 
“Ὑπερείδην ποιεῖσϑαι νῦν τοὺς περιπάτους ἐν τοῖς ἐἰχϑύσιν. 

28. Τίμαιος δ) Ταυρομενίτης καὶ ᾿Αριστοτέλη τὸν 
φιλόσοφον ὀψοφάγον φησὶ γεγονέναι. χαὶ άτων δ᾽ ὃ 

ἃ σοφιστὴς ὀιγοιράγος, ἦν. δηλοῖ δὲ τοῦτ᾽ ᾿Αἰντιφάνης ἐν Κι- 

ϑαρῳδῷ, οὗ ἡ ἀρχὴ »Θὺ ψεῦδος οὐδέν φησιν,“ 
᾿Οφϑαλμὸν ὥρυττέν τις ὥσπερ ἰχϑύος 
ΜΜάτων προσελϑών. 

᾿Δἀναξίλας δ᾽ ἐν ἸΜονοτρόπῳ 

Τοῦ χεστρέως κατεδήδοκχεν τὸ κρανίον. 
ἀναρπάσας Μάτων" ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι. 

Ψ. δ. φέρω] φέρων Ἰαοοθιεαα. ὀ ὀ ἠΨ. 7. τίνα Βολννγοί!ν. ΓΑΝεΙ αινὰ, ' 
Ψ. 10. πάσμασι Ἐτῥυγάξα5. Ρ. 464. 10 τὶ λιάσμασι. 

Ν. 12. ἔφα τις] φάτις ἸΔοο 5188. νὰ) 

342 ο. Υ. 15. ὦ οπι. Β. Υ. 1. καὶ ἀμφὶ ΒΟΡ. καὶ ἀὰμ γΙ,, 
τάριχ᾽ ΑΒΟΡ, ταρίχης Υ].. Ψ. 16. 18. Βουθοθδία! ἀγάλλῃ 

εὲ χγεύῃ. ὡς ὧν συκοφάντην] ὡς συκοφάντης Β. καὶ ὃ εἐ δέ 

φῆσιν οπι, Β. . ξωϑινὸν] ἑωϑινὰν φησὶ Β..  ΦΨῬαυρομενέτης) ταὺυ- 

ρθομενείτης Ὁ. γ νι οιρῥον ἡ, περι θα 1,. ἜΎΜΝΗ (ἰὼ Υ. ἱΜάτων) 

1, ροθαΐξαν ΜδΥῤῥδν. ἱ 

342 ἃ. τοῦτ᾽ Β. τοῦτο ῬΨΤ,. ὥρυττεν Β. ὥρυττε ῬΨΤ.. 

μάτων ἈΡ, μάτρων Ψ],. δ᾽ ἐν ον, Β΄ τ ΛΔπδχιϊδθ ψϑυβι8 δἵ- 

{1 Ὑ1}. μ. 307 ὁ» μάτων ἈΡ οὐ 8307. μάτρων ΨΠ. 
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δε "δῈ 

ὑπερβολὴ γαστριμαργίας τὸ καὶ ἁρπάζειν ἐσθίοντα; καὶ 
ταῦτα κρανίον κεστρέως, εἰ μὴ ἄρα οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ 
ἴσασιν ἐνόν τι χθήσιμον ἕν κεστρέως. χρανίῳ, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἡ 
“Ἵρχεστράτου λιχνείας ἐμφανίσαι ἡμῖν. 

29. Ἂντιφάνης δ᾽ ἐν Πλουσίοις “κατάλογον᾽ ποιεῖται 

ὀψοφάγων ἐν τούτοις 
Εὔϑυνος δ᾽, ἔχων 

σανδάλια καὶ σφραγῖδα καὶ μεμυρισμένος 
τῶν πραγμάτων οὐχ οἰδ᾽ ὃ τι ἐλογίζετο" 
Φοινικίδης δὲ Ταυρέας ϑ'᾽ ὃ φίλτατος, 

ὅ ἄνδρες παλαιοὶ ὀψοφράγοι τοιοῦτοί τινὲς, 

οἷοι καταβροχϑίζειν ἐν ἀγορᾷ τὰ τεμάχη; 
ὁρῶντες ἐξέϑνησκον ἐπὶ τῷ πράγματι, 
ἔφερόν τε δεινῶς τὴν ἀνοψίαν πάνυ. 
κύκλους δὲ συναγείροντες ἔλεγον ἂν τάδε, 

10 ὡς οὐ βιωτόν ἐστιν οὐδ᾽ ἀνασχετὸν 
τῆς μὲν ϑαλάττης ἀντιποιεῖσϑαί τινὰς 
ὑμῶν, , ἀναλίσχειν τε πολλὰ χρήματα, 
ὄψου δὲ μηδὲν κἀκ εἰσπλεῖν μηδὲ γρῦ. 

τί οὖν ὄφελος τῶν νησιαρχῶν ἐστι; δεῖ 
15 νόμῳ κατακλεῖσαι τοῦτο, παραπομπὴν ποιεῖν 

τῶν ἰχϑύων. νυνδὲ Μαάτὼν συνήρπαχε 
τοὺς ἁλιέας, καὶ Διογείτων νὴ Δία 

ἅπαντας ἀναπέπεικεν ὡς αὑτὸν φέρειν, 
κοὺ δημοτικόν γε τοῦτο δρῷ, τοιαῦτα φλῶν. 

ὑπερβολὴ 1,. ὑπερβολῆς ΡΥ͂, 

342 δ. χρανΐίον  χρανίου Β. ᾿ ταῦτα ἈΒ. αὐτὰ ΒΨῚ,, 
ὅπερ ἐοτὶ δομνν οἰ 5 ἢ. Τὐθγὶ δ᾽ πάρεστι. δ᾽ ἐν οἰ ἐν τούτοις οπι. Β. 

Ψ. 2. σανδάλια ἸΚορρίοτβ. ΟΌβότν. ΡὮ110]. Ρ. 85. Ὁ ΓῚ σανδάλιον. 
Ψν. 3. Τγδιβροϑαὶ ἐλογίζετο, φαρά ἴπ ἱπιεῖο νθῦβι5 Ἰο ο"αΐαγ. 

842 ἔων. ὅδ. πάλαι ὀψοφάγοι τοιοῦτοί τινες ΑΒΡ, πάλαι ὄψοφάγοι 

τοΐοή τινὲς ἍΤ, παλαιὸν ὀψοφαγίστωτοί τινὲς ἸΔοΟ 5118 Ρ. 190. 
ν. 9. ὧἄν ἀἀθ!ᾶϊε ΒοΌγαθα8. δὰ Αὐιβέορῃ. Ρ]α,. 980. ν. 121. 

348 ἃ. Υ. 13. μηδὲν Ψ1Π,.. μηδὲ ΒΡ, πα ϊοαν! ἰδοιηδπι. μή-- 
ποτ᾿ ἀΔα!ε Μοϊποκὰ5 δὰ Μοπαπάν. Ρ. 181. Υ. 14. ἐστν δὲ Ψ1.. 
ἔστι δὴ ἈΒ. ἔστιν δὴ Ῥ. ἐστιν, εἰ νόμο κατακλεῖσται Ρογβοπαϑ. 

Ψ. 10. νυνδὴ) Ἰωοσοθαίυγ νῦν δὲ, Μήάώτων Τιορεθαίαν Π͵άτρων. 

μακρῶ ΑΒΡ. Υ. 18. ἅπαντας Μυτοίι5 Καγ. Πυθοῖ, ΧΙΧ, 3. πάν-- 
τας ΡΨ], ὁπι. Β, Υ. 19. κοὐ] καὶ οὐ ΒΡ, ᾿ φοιαῦτα] τοσαῦτα 
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80 γάμοι δ᾽ ἐχείγοις χαὶ πότοι νεανιχοὶ 
ἦσαν. 

υ Εὔφρων δὲ ἐν “Μοΐσαις 

ο 

Φοινικίδης δ᾽ ὡς εἶδεν ἐν πλήϑει γέων 
“μεστὴν ζέουσαν λοπάδα. Ννηρείων τέχνων, 
ἐπίσχετ᾽ ὀργῇ χεῖρας ἠρεϑισμένας" 
τίς φησιν εἰναι δεινὸς ἐχ κοινοῦ φαγεῖν: 

τίς ἐχ μέσου τὰ ϑερμὰ δεινὸς. ἁρπάσαι; 

ποῦ Κόρυδος, ἡ ἢ Φυρόμαχος, ἢ ἢ Νείλου βία; 

ἴτω πρὸς ἡμᾶς, χαὶ τάχ᾽ οὐδὲν μεταλάβοι. 
130, Τῆς αὐτῆς ἰδέας καὶ Μελάνϑιος ἦν ὁ τῆς τρα 

γῳδίας ποιητής. ἔγραψε δὲ καὶ ἐλεγεῖα. κωμῳδοῦσι δ᾽ αὖ- 
τὸν ἐπ᾿ ὀψοφαγίᾳ «““εύκων ἐν Φράτορσιν, ᾿Αριστοφάνης ἐν 
Εἰρήνῃ, Φερεκράτης. ἐν Πετάλῃ. ἐν δὲ τοῖς ᾿Ιχϑύσιν “4ρ- 
χιππὸος τῷ δράματι ὡς ὀψοφάγον δήσας παραδίδωσι τοῖς 
ἐχϑύσιν ἀντιβρωϑησόμενον., ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Δρίστιππος ὃ 

“Σωχρατικὸς ὀψοφάγος ἦν" ὅστις χαὶ ὑπὸ Πλατωνός ποτὲ 

ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῇ ὀψοφαχγίς, ὡς φησι Σωτίων καὶ “Ηγή- 

σανδρος. γράφει δὲ οὕτως ὃ Δελφὸς ,᾽ ΑΔρίστιππος, 11λά- 

τωνος ἐπιτιμήσαντος αὐτῷ διότι πολλοὺς ἰχϑῦς ἠγόρασε, 
δυοῖν ὀβολοῖν ἔφησεν ΟΣ ἫΝ τοῦ δὲ “Πλάτωνος εἰπόντος 

ὅτι καὶ αὐτὸς ἂν ἡγόρασα τοσούτου, ὁρᾷς οὖν,. εἶπεν, ὦ 
Πλάτων, ὅτι οὐχ ἐγὼ ὀψοφάγος, ἀλλὰ σὺ φιλάργυρος." 
“Αντιφάνης δ᾽ ἐν Αὐλητρίδε ἢ Διδύμαις Φοινικίδην τινὰ 

ἐπ᾿ ὀψοφαγίᾳ κωμῳδῶν φησιν 

Τδοοθβίυβ Ρ. 190. Ψ. 20. ἐκείνοις ΚΟρρίθυβ. ΟΡ βεσύ. ῬἘ110], ἢ. 
54. 1011 ἐκείνου. πότοι] ποτοὶ ΡΥ]... γεανικοὶ] νεανίσκον ΒΡ, 

343 Ὁ, Εὔφρων ϑιομινεῖρἢ. σοπιραταίο ϑυϊάα, 4αὰ ΑΙ οπᾶ60Ὸ 
Θποίογα τιϑ115 Πούσας ἴῃ ἘΠΡΉΓΟΠΙ5. ΓᾺΡ 1}}18 πυπιοιδέ, δῦ] εὐφάνης. 
ἘΣᾺΡΉΓΟΙἾ5. ὙΘΥβ8. ὁπ). (, Υ. 1. νέων ϑοιννοἰρι. νεῶν ΡΥ͂!,, 

Υ. 2. ᾿ηρείων)] μηρίων Β, Υ. 4. φαγεῖν ΑΒ. φυγεῖν ΡΥΤ,. ,φα- 
γεῖν οαϊ υοἰπεγαηιι8..ς ΟΔΒΔΌΡΟΠΙΙΒ, Ψ. 8. ἁρπάσαι] γ᾽ ἁρπάσαι Β. 
γὰρ ἁρπάσαι Ῥ. Υ. 0. νώλλου βία Α. κοίλου βία ῬΥΙ,. ὡς ῥῃοβίῃ 

Β. Οοπῇ, δά Ψ]. ». 240ῦ ἡ τὰ 
343. ςο. καὶ ἐλεγεῖα Δ, χαὺ οπὶ. ΡΥ͂ῚΙ,. με μδρδΝ: ἐὰ δ᾽ κωμῳ-- 

δοῦσιν ΒΡ. ἐπ᾿ Β,. ἐπὶ ῬΥῚ,. Φράτορσιν δοινγεῖριι. Τϊθγὶ 

φράτερσιν. ἐν Εἰρήν!}] Ν. 804. 10009θ... ἜἌἜἼσλ“ελφὸς] ἀδελφὸς Β.. 
342 ἃ. δυοῖν] δυεῖν Β. ὅτι καὶ] διότι καὶ ΒΗ8. "ἠγόρασα) 

ἡγόρασας 6), δ᾽ ἐν οπι. Β. χωμῳδῶν φησιν] κωμῳδεῖ Β. 
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Ὁ μὲν Μενέλαος ἐπολέμησ᾽ ἕτη. δέχα 
- τοῖς Τρωσὶ διὰ γυναῖχα τὴν ὄψιν καλὴν, 

Φοινικίδης δὲ Ταυρέῳ δι᾽ ἔγχελυν- 
Π 31. Δημοσθένης δὲ ὁ δήτωρ Φιλοχράτην ̓  ὡνὰδὴ ἐχ 

τοῦ προδοτικοῦ χρυσίου πόρνας καὶ ἰχϑὺς ἡγόραξιν, εἰς 
ἀσέλγειαν καὶ ὀψοφαγίαν λοιδορεῖ. Διοχλῆς δὲ ὁ ὀψοφά- 
γος, ὡς φησιν ᾿Ηγήσανδρος, πυϑομένου τινὸς αὐτοῦ, πό- 
'τέρος χρηστότερος ἰχϑὺς, γόγγρος ἢ λάβραξ, ὋὉ μὲν ἑφϑὸς, ! 

ἔφη, ὃ δὲ ὀπτός. οψοφάγος δ᾽ ἣν καὶ “Τεοντεὺ ὺς ὃ ᾿4ρ- 

γεῖος τραγῳδὸς, ᾿Αϑηνίωνος μὲν μαϑητὴς, οἰχέτης δὰ 

γενόμενος Ἰόβα τοῦ "Μαυρουσίων βασιλέως ᾿ ὡς φησιν 
Γ “Ἵμάραντος ἐν τοῖς περὶ σχηνὴς , γεγραφέναι “φάσχων εἰς 
αὐτὸν τόδε τὸ ἐπίγραμμα τὸν ᾿Ιόβαν, ὅτε καχῶς τὴν Ὕψι- 
πύλην ὑπεκρίνατο 

ΜΠ) μὲ «“εοντῆος τραγικοῦ κιναρηφάγου ἦἾϑος 

λεύσσων ᾿Ὑψιπύλης ἐς κακὸν ἦτορ ἢ ὅρα. 

ἡμην. γάρ ποτ᾽ ἐγὼ Βάχχῳ φίλος, οὐδέ τιν᾽ ὧδε 

γῆρυν χφυσολόβοις οὔασιν ἠγάσατο. 
ψῦν δέ μὲ χυτρύποδες, κέραμοι καὶ ξηρὰ τάγηνα 

844 χήρωσαν φωνῆς γαστρὶ χαριζόμενον. 

32. Φόρουσχον δέ φησιν ᾿Ηγήσανδρος τὸν ἰχϑυοφά- 
Ἵ 

Ν..1. μὲν δἀάϊάϊε Κορρίονβ. Οὔβεσν. φμὶοὶ. ῥ. 31. μενέλεως Ῥ. 
μενέλαως 1... μενέλαος ΒΟ. ἐπολέμησ᾽Ἵ δογιθεθδέυῦ ἐπολέμησεν. 

Υ. 83, ἔγχελυν] ἔλεγχε Β. : 
348 8. Ζημοσθένης περὶ παραπρεσβ. Ρ. 412, Ὀοηῖ. ΡΙπέατοϊ. 

Μον]. Ρ. 068 ἃ. ῥήτωρ 1 ῥήτωρ φησὶ Β. ὃ ὀψοφιίΐίγος ΛΟ. 
ὃ οἠι. ΡΥ͂Ι,. 

| 848 ἢ. ἐπίγραμμα] Ἀπέμο]ος. Ῥαϊδέ. νοὶ. Π. ν. 769. Οπιῖβιε ορὶ- 
ἐθηγ6. Ψ01. χκιναρηφέγου ἤἦϑος ὙΠΟ ταμΐα5. Εἰθγὶ χεναρήφαγον 

ἦχος. γ΄. 2. λεύσσων ΑΒ. χεύσσων ΡΥῚ,. -γῳιπύλην 1. Ε. 
δομβαοιίάθιιβ ἀρὰ Ιδοουδίαι. “Ὑψιπύλην ὡς κακὸν ἥἧτορ ἔλα ἸΔοοθ δῖα, 

] ν. ὁ. ἤμην ΑΡΥ, ἥμην Β. ἢ μὲν ΒΑ511. ἣν μὲν 10. τιν ὧδε 
ΙΝ Ῥουβομιβ οὐ Βομποίάοσιβ. τιρων δὲ Δ. πώνων δὲ Β. τινων δὴ ΡΥ. 

᾿ Υ. 4. χρυσολόθοις Ῥογβοπιιβ δὲ δεμβποϊάογιβ. 1ἱθυῖ χρυσοβόλοις. 
ἠγάσατο ΑΙ, δὲ πιοπιδγᾶπαθ Ὁαξαυθοιὶ. ἡγήσατο ὕΥ͂Τ). 

Υ. ὃ. χέραμοι κερώμκοι ΡΥ... κεράώμκεοι δομηρίάογιβ μὰ Ἰονῖσο υ. χυ- 

τρόπου. Ἀσἑἕξηρὰ τάγηνα Δ. τήγανα ξηρὰ ῬῚ,. τήγανα ξηρὸν Υ΄. 

| 944 ἃ. Υ. 6. χήρωσαν ΑΒ οἐ Πιδνὶ σαξαυθδοπίαμϊ, χώρησαν ΡΥῚ,. 

χαριζόμενον δον εἰσ, Τθυὶ χαριζόμενοι. 
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γον οὐ δυνηϑέντα ὅσον ἤϑελεν ἀφελεῖν τοῦ ἰχϑύος, ἀλλ᾽ 
ἀχολουϑήσαντος. αὑτῷ πλείονος εἰπεῖν 

Τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμν᾽ ἀπόλλυται, 
καὶ ὅλον τὸν ἰχϑὺν ἀναλῶσαι. Βίων δὲ προαρπάσαντός 
τινος τὰ ἐπάνω τοῦ ἐχϑύος στρέψας καὶ αὐτὸς χαὺ ϑεων 

λῶς φαγὼν ἐπεῖπεν 
᾿Ινὼ δὲ τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργάζετο. 

Ῥ Θεύκριτος δ᾽ ὃ Χῖος τελευτησάσης τῆς ' γυναικὸς Διοκλεῖ 

τῷ ὀψοφάγῳ, ἐπειδὴ ποιῶν αὐτῇ τὸ περίδειπινον πάλιν 

ὠψοφάγει χλαίων ἅμα, “Παῦσαι, φησὶ, χλαίων, ὦ πόνηρε" 

οὐδὲν γὰρ πλέον ὀψοφαγῶν. ποιήσεις. τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χαὶ 

τὸν ἀγρὸν καταβεβρωκότος εἰς ὀψοφαγίαν; ἐπειδὴ ϑερμόν 
ποτε καταβροχϑίσας ἰχϑὺν ἔφησε τὸν οὐρανὸν χατακεχαῦ- 

σϑαι, «Τοιπὸν, ἔφησεν, ἐστὶν, ὁ Θεόχριτος, σοὶ καὶ τὴν 
ϑαάλασσαν ἐχπιεῖν, χαὺὶ ἔσῃ τρίᾳ τὰ μέγιστα ἡφανικὼς, 

ς γὴν καὶ ϑάλασσαν καὶ οὐρανόν. Κλέαρχος δὲ ἐν τοῖς περὺ 
βίων φίλιχϑύν τινὰ ἀναγράφων φησὶν οὕτως .; Ἱέχνων. ὃ 

παλαιὸς αὐλητὴς, Χάρμου τοῦ αὐλητοῦ τελευτήσαντος, ἣν 

δὲ φίλιχϑυς, ἀποπυρίδας ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐνήγιζεν αὐτῷ. « 

χαὶ ἄλεξις δ᾽ ὃ ποιητὴς ἦν ὀψοφάγος, ὡς ὁ “Σάμιός φησι 

«Τυγκεύς" καὶ σκωπτόμενος ὑπό τινων σπερμολόγων .Ρ 

ὀψοφαγίαν, ἐρομένων τε ἐχείνων τί ἂν ἥδιστα φάγοι, 
ἼἌλεξις, “Σπερμολόγους, ἔφη, πεφρυγμένους. 

89. Νόϑιππον δὲ τὸν τραγῳδιοποιὸν [ὃν] “Ἕρμιππος 
ἐν ταῖς Μοίραις φησὶν 

ἃ Εἰ δ᾽ ἣν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων τῶν νῦν τοιόνδε 
μάχεσθαι, 

χαὶ βατὶς αὐτῶν ἡγεῖτ᾽ ὑπτὴ μεγάλη καὶ πλευρὸν ὕειον, 

Τὰ δ᾽ ἂντιτείνοντ᾽  ϑορῇ060115 ν γβ5 Ἀπέϊσ, 714. Βίων) Ζήνων 

Ψ. ν. 1806 ἀ. δαψιλῶς διαψιλώσας Β,..., ϑογέρξιντα τοί διαψι- 

λώσας.““ αβδυθοπι8. Ἰνὼ] ἘπεΙρι 15 Βδρον, νϑυϑι8 1127. 
τἀπιϑάτερα Β, 

344 νυ. ὠψοφάγειυ ΛΕΡΥ. ὠψοφάγοι Β4511. ὀψοφάγον ἴ.. 
πόνηρε ἈΟΥ͂. πονηρὲ ΡῬΙ.. ποιήσεις ΑΒΟΡΨ. ποιήσῃς ἴ,» 

344 ς. Ναννδέίοποπι ἀρ Τϑοῆποπθ οπι. Ο. φησὶν οὕτως 
Τέχνων] φησὶ τέχνων Β. αὐλητὴς ΑΒΡ, αὐλητὰς ὙΠ, ἄπο-- 

πυρίδας  πυρίδος Β.. δ᾽ οπι. Β. ὀψοφαγίαν} ἀδδηφαγίαν Ὁ, 
τραγῳδοποιὸν Ῥ. ὃν ἀο]ονῖ δομννοῖρ. 
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τοὺς μὲν ἄρ᾽ ἄλλους οἰχουρεῖν χρῆν; πέμπειν δὲ 
Νόϑιππον ἕ ἕν᾽ ὄντα. 

εἷς γὰρ μόνος ὁ ὧν κατεβρόχϑισεν ὁ ἂν τὴν Πελοπόννη- 
σον ἅπασαν. 

ὅτι δὲ οὗτος ἦν ὃ ποιητὴς σαφῶς παρίστησι Τηλεκλείδης 

ἐν Ἡσιόδοις. ΤΜυνίσχος ὃ τραγικὸς ὑποκριτὴς κωμῳδεῖται 

ὑπὸ Πλάτωνος ἐν “Σύρφακι ὡς ὀψοφάγος οὕτως 
δὲ μὲν ᾿Αναγυράσιος ὀρφώς ἐστί σοι. 

ϑ'᾽ οὔϑ' ὡς φίλος ΜΜυνίσκος ἔσϑ'᾽ ὁ Χαλκιδεύς. 
Β. χαλῶς λέγεις. 

καὶ “άμπωνα δὲ τὸν μάντιν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις χωμῳδοῦσε 

Καλλίας Πεδήταις καὺ “Τύσιππος Βάχχαις. Κρατῖνος δ᾽ 

ἐν Δραπέτισιν εἰπὼν περὶ αὐτοῦ 
“άμπωνα, τὸν οὐ βροτῶν 
ψῆφος δύναται φλεγυρὰ 
δείπνου φίλων ἀπείργειν" 

ἐπιφέρει 
Νὺν δ᾽ αὖϑις ἐρυγγάνει. 
βούχει γὰρ ἅπαν τὸ παρόν" 
τρίγλῃ δὲ χὰν μάχοιτο. 

34, ἩΗδύλος δ᾽. ἕν ἐπιγράμμασιν ὀψοφάγους χαταλέ- 
γων Φαίδωνος μέν τινος ἐν τούτοις μέμνηται 

Φαίδων δὲ φύχει᾽ αἰνεῖ καὺ 

χορδὰς ὃ ο ψάλτης. ἔστι γὰρ ὑψοφάγος. 
Ἄγιδος δ᾽ ἐν τούτοις 

344 ἃ. ΨΥ. 3. χρῆν] χρη Β. ἕν" ὄντα Ῥογδομα5. Τιοροθαΐιν 
ἑκόντα. οἵα. Ὁ. ἦν δ] ἐστὲν ὃ Β. Τηυνίσκος Β.481}. δὲ 1... μυν- 
φίοκος ΒΡΥ. " 

344. 6. ΡΙαίομ!β νυ β18 οπὶ. Ὁ. ν. 2. 9᾽ οὔϑ᾽ ὡς Α. 9 
οὔϑ᾽ ὡς Β. τοῦϑ'᾽ ὡς Ρ. ταῦϑ᾽ ὡς 1. Τυνίσκος Β.51 οὐ ἴ,. 

μυννίσκος ῬΥΨ, μύννικος ΑΒ. ἔσθ᾽ ἔσοϑ᾽ ΛΒ. ἔσοιϑ'᾽ ῬΥΤ,. ᾿οοαμπι 
οουὐγαρίαῃι ΒΙοπιῆο]ι5. φῥτγδοῖδί. δ Αθβοῦν Ῥουβὰβ. Ρ. ὙΠ. 51. 
οοΥροθαΐ, Β. οὔκ, ὦ φίλ᾽, ἀλλὰ ηυνίσκος ἔσϑ'᾽ ὃ Χαλκιδεύς. Α, καλῶς 
λέγεις. δραπέτισιν ΑΒΡ, δραπέτῃσιν Ὑ1.. κρατῖνος δὲ περὶ 

λάμπονος (510) τοῦ μάντεως φησὶ, νῦν δ᾽ αὖτις --- μάχοιτο (. 

Ψ. 2. φλεγυρὰ δείπνου ϑομυνεῖριι. δαϊεῖο. φλεγυραδείπνου ῬΨ],, 
Ψ. 4. αὖϑις) δον ο δέν αὖτις. Υ. ὅ. παρὸν] πτερὸν Π.. 

344 ἔ. φύκει᾽ ΨΙ, οογιυρίθ. φύκεε ῬᾺ φύχη ΒΟ. Φαίδων δέ τε 

φυκίδ᾽ ἐνείκαν ἸΔοΟ Βα. Ρ. 191. ἐν τούτοις Ἀπίμοϊορ. Ῥαϊαΐ. 

γ0]. 11. ν. 704. 

ΑὙΉΕΝ ΛΕτι5. 1. 49 
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; Ερϑὸς ὃ κἀλλιχϑυς" γῦν ἔμβαλε. τὴν ἡ αλμαύνῥαν, 
241λ5 ἔλϑῃ μὴ Ἱμρωτεὺς. ἴἅγις ὁ τῶν λοπάδων. 

γίγνεϑ'᾽ ὕδωρ καὶ πῦρ καὶ ὃ βούλεται. ἀλλ᾽ ἀπόχκλειε. 
ἥξει γὰρ τοιαῦτα μεταπλασϑεὶς τυχὸν ὡς Ζεὺς 

χρυσορόης ἐπὶ τήνδ᾽ ᾿Αχρισίου λοπάδα. 
χαὶ γυναῖχα δέ τινα Κλειὼ ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις σκώπτων φησὶν 

᾿Οψοφαγεῖ Κλειώ" χαταμύομεν" ἢν δὲ ϑελήσῃς, 
ν ἔσϑε μόνη. δραχμῆρ, ἐστιν ὃ γόγγρος ἅπας. 

ϑὲς μόνον ἢ) ζώνην, ἢ ἐνώτιον, ἢ τι τοιοῦτον 

σύσσημον. τὸ δ᾽ ὁρᾶν μὴ μόνον οὐ λέγομεν. 
ἡμετέρη σὺ [Μέδουσα" λιϑούμεδ' ἅπαντα πάλαι που 

οὐ Τοργοῦς, γόγγρου δ᾽ οἱ μέλεοι λοπάδι. 
35. “Τριστόδημος δ᾽ ἐν τοῖς γελοίοις, ἀπομνημονεύμα- 

σιν Εὐφράνορά φησι τὸν ὀψοιράγον ἀχούσαντα ὅτι ἄλλος 
ς ἰχϑυοφάγ ος ἀπέϑανε ϑερμὸν ἰχϑύος τέμαχος χαταπιὼν 

ἀναφωνῆσαι “Ἱερόσυλος ὃ ὃ ϑάνατος. Κίνδων δὲ ὃ ὀψοφά- 
γος καὶ Δημύλος, ὀψοφάγος δὲ χαὶ οὗτος, γλαΐύκου παρα- 

τεϑέντος, ἄλλου ὃ οὐδενὸς, ὃ μὲν τὸν ὀφϑκλμὸν χατελά- 

βετο, καὶ ὃ Δημύλος ἐπὶ τὸν ἐκείνου ὀφϑαλμὸν, ἐπιβαλὼν 
ἐβιάζετο φωνῶν, Ἄφες καὶ ἀφήσω. ἐν δείπνῳ δέ ποτὲ κα-. 
λῆς λοπάδος ὄψου παρατεϑείσης ὃ 4ημύλος οὐχ ἔχων ὅπως 
αὐτὴν μόνος χαταφάγῃ ἐγνέπτυσεν εἰς αὐτήν. Ζήνων δ᾽ ὁ 

Ψ.1. κάλλιχϑος Β. ᾿ 

34 ἃ. Υ. 3. δειιθεθαίαν γίνεϑ᾽. ἀπύκλειε ΑΒΟΡ δὲ Ὁ δϑβδιι- 

Βοπίδηϊ. ἀπόκλειεν ὙΠ. ἡ Υ. 8. εὐβειμια Β. χρυσορρόας Ε. 
σκώπτων φησὶν» σχώπτει Ἐθ, φησὶ») ἈπέΒοΙορ, Ῥαϊδέ, νοὶ. Ἡ. ἡ. 760. 

Ψ. 1. ᾿Οψοφαγεῖῦ --- σύσσημον οπι. Ὁ. ᾿ ὴὈψοφάγεν Κλειοῖ 
Ἡδτγδὶάιυ5 δἃ Αγποθίαπι Ρ. 19. χαταμύομεν" ἦν Ἠοτγα]άα5. κατα- 

μυομένην ῬΨῚ,. καταμυημένην Β. ϑελήσης Β εὐ δομυνοῖβῃ. ϑαϊείο. 

θελήση σ᾽ ῬΥΤ,. 
345 ". Υ. 2. ἔσϑε μόνη Ἠδταϊᾶπ5. ἔσϑεμον ἢ Ψ],. ἐς ϑεσμὸν ἢ Ῥ. 

ἐς ϑέσμον ἢ Β. Υ. 3. ϑὲς μόνον Ἠδτα]άϊι5. ϑεομὸν ὃν ΡΥ͂Τ,. 
ἢ ἐνώτιον] ἢ οτχ. ΑΒΡ. Υ, 4. λέγομεν 1 λέγωμεν Β. Υ. ὃ. 
λιϑούμεϑ᾽ ἅπαντα) λιϑούμεθα πάντες (. Υ. ὁ. γόγγρου ΟΙ,. γόγ- 
7γρον ΑΡΨ. "Αριστόδημος δ᾽ δ᾽ οπι. Β. 

345 ο. ἀναφωνῆσαι ϑοιιινοῖσῃ. 1,οποθαΐξαν ἀνεφώνησεν: εὐφράνωρ τ: 
ἀνεφώνησεν Ὁ οπιΐδδο Ατἰβίοαθπιϊ πομπιΐηθ. κίνδων ΑΒΌΟΡΨ, κνέ- 

δων 1. δὲ ὃ Ἀ. δὲ ὁηι. ΒΡΨΙ,, κατελάβετο ) κατέλαβε τὲ ἢ. 

καταφάγῃ ἈΒΌ." καταφάγοι ῬΥΓ. - Ζήνων ) Ἐδάθπι ἐγαή!ξ 

Ὀιοροηρ5 ψἀθγέ, ΨΠΗ, 19. 
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Κιτιεὶς ὁ τῆς στοᾶς χτίστης πρὸς τὸν ὀψοφάγον, ᾧ συνέξζῃ 

ἃ ἐπὶ πλείονα χρόνον, καϑά φησιν ᾿Ἡντίγονος ὃ ο Καρύστιος 

ἐν τῷ Ζήνωνος βίῳ, μεγάλου τινὸς χατὰ τύχην ἐχϑύος 
παρατεϑέντος, ἄλλου δ᾽. οὐδενὸς. παρεσχευασμένου, λαβὼν 

ὅλον ὃ Ζήνων ἀπὸ τοῦ πίναχος οἷος ἣν χατεσϑίειν. τοῦ 
δὶ ἐμβλέψαντος αὐτῷ, Τί ον; ἔφη, τοὺς συζῶντάς σοι 
οἴει πάσχειν, εἰ σὺ μίαν ἡμέραν μὴ δὲ ἐδύνησαι ἐνεγκεῖν 
ὀψοφαγίαν; Ἴστρος δέ. φῆσι Χοιρίλον τὸν ποιητὴν παρ᾽ 

᾿Αρχελάου τέσσαρας. μνᾶς ἐφ᾽ “ἡμέρᾳ λαμβάνοντα, ταύτας 

χαταναλίσκειν εἰς ᾿ὀψοφαγίαν, γενόμενον» ὀψοφάγον. οὐκ 

Ὰ ἀγνοῶ δὲ χαὺ τοὺς ἰχϑυοφάγους παῖδας, ὧν Κλέαρχος 

8 μνημονεύει ἐν τῷ περὶ ϑινῶν φάσκων Ῥαμμίτιχον. τὸν 4. 
γυπτίων βασιλέα παῖδας ϑρέψαι ἰχϑυοφάγους, τὰς πηγὰς 
τοῦ Νείλου βουλόμενον εὑρεῖν" καὶ ἄλλους δὲ ἀδίψιους 
“ἀσκῆσαι τοὺς ἐρευνησομένους τὰς ἐν «Τιβύῃ ψάμμους, ὧν 

ὀλίγοι διεσώϑησαν. οἶδα δὲ καὶ τοὺς περὶ Μόσσυνον τῆς 
Θρῴκης βοῦς, οἵ ἰχϑὺς ἐσϑίουσι, παραβαλλομένους αὑτοῖς 

᾿ εἰς τὰς φάτνας. Φοινικίδης δὲ τοὺς ἰχϑῦς παρατιϑεὶς τοῖς 

τὰς συμβολὰς δεδωκόσι; τὴν μὲν ϑάλασσαν ἔλεγε χοινὴν 

εἶναι, τοὺς δ᾽ ἐν αὐτῇ ἰχϑῦς τῶν ᾿ὠνησαμένων. 
ἔ 30, Εἴρηται δὲ καὶ ὃ ὀψοφάγος, ὦ ἑταῖροι, καὶ τὸ 
ὀψοφαχγεῖν. “Δριστοφάνης ἕν Μεφέλαις δευτέραις 

Οὐδ᾽ ἐναδογειν οὐδὲ κιχλίξειν. 
Κηφισόδωρος ὙὟ 

Οὐδ᾽ ιἀνελῷ οὐδ᾽ ἀδολέσχης. 
“Μάχων ᾿ Ἐπιστολῇ 

᾿Οψοφαάχγος εἰμί, τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τῆς τέχνης 

Αιυτιεὺς} κιττιεὺς Β, 

᾿ 340 ἀ. ἐν τῷ] τῷ οπι. Β. πάσχειν] πάσχειν καϑ' ἡμέραν Ὦϊο- 
56 168, ὀψοφαγίαν) τὴν ἐμὴν ὀψοφαγίαν ϊορΡΘΠ68. Ἴστρος --- 
γενόμενον ὄψοφάγον οτι. Β. τέσσαρας] ὃ Ῥ. μνᾶς] ννενὰς Α΄ 
δῆ ἦθος ἴοσο ἐμπὶ αἰδδὲ, δὲ αὐποίανγε βιιρογβεαὶ,“ς ϑομνν οἰ σι. 

345 6. ἐν τῷ περὶ ϑινῶν οπι. Ο. ψαμμίτιχον ΒΟ, ψαμήτιχον 
ΡΥΙ.. βουλόμενον] βουλόμενος ΒΡ, μόσσυνον Β, μόσυνον ΡΥΤ,. 

345 ἢ, ὦ ἑταῖροι Πονδὔβ. Γι θτὶ ὡς ἕτεροι. Ἱγεφέλαις] Ὑ.983. 
Αὐ᾽βίορ δ η18 Ὑθυβαπὶ οἵ 8118 ὁπὶ. Ὁ, Οὐδ᾽ οχ Ατϊβέορμαπο 84- 
ἀϊέαηι. πιχλίζειν Α. χιχλάζειν ΡΥ]. χκηφισσόδωρος Β. 

γὺ Οὐδ᾽ ὀψοφάγος Οαϑαυθοῆμβ. υἱοῦ δ᾽ ὀψοφάγος ΡΥΤ,. υἱοῦ δ᾽ ὄψο- 
φάγος οὐδ᾽ ὀψοφύγος Δ. 

49 
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846 ᾿ϑεμέλιος ἡμῖν. προσπεπογϑέναι τι δεῖ 
τὸν μὴ τὰ ̓ παρατεϑέντα λυμανούμενον. 
πεφροντιχὼς αὑτοῦ γὰρ οὐκ ἔσται χκαχός. 

5 ἔπειτ᾽ ἐπὰν ἢ καϑαρὰ τασϑητήρια, 

οὐχ ἂν ̓ διαμάρτοις. ἕψε χαὶ γεύου πυχνά. 
ὅλας οὐχ ἔχει" προσένεγκ᾽ . ἔπιδ᾽ εἰ δεῖταί τινος 
ἑτέρου" πάλιν γεύου" συμμετρίαν ἁρμόσῃ 
ὥσπερ “λύραν ἐπίτειν᾽ " ἕως ἂν ἡδὺς ῇ. 

10 εἰϑ'᾽, ὁπόταν ἤδη πάντα συμφωνεῖν δοκῇ» 
» εἴσαγε διὰ πασῶν ᾿Νικολᾷδας Μυκονίας. 
πρὸς τοῦτοις τοῖς ὀψοφάχγοις, ἄνδρες ἑταῖροι, οἶδα χαὶ τὸν 
παρ ᾿Ηλείοις τιμώμενον. ὀψοφάγον ᾿Απόλλωνα. μνημονεύει 
δὲ αὐτοῦ “Πολέμων ἐν τῇ πρὸς ἅτταλον ἐπιστολῇ. οἶδα δὲ 
χαὶ τὴν ἐν τῇ Πισάτιδι" γραφὴν: ἀνακειμένην ἐν τῷ τῆς 

ο “ἀλφειώσας "Αρτέμιδος ἱερῷ" Κλεάνθους δ᾽ ἐστὶ τοῦ Κο- 

ρινϑίου "ἐν ἢ Ποσειδῶν πεποίηται ϑύνγνον τῷ Διὲ προσφέ- 
ρων ὠδίνοντι, ὡς ἱστορεῖ πὐμε τς ἐν ὀγδόῃ τοῦ Τρωι- 
“κοῦ διακόσμου. 

97. Καὶ τοσαῦτα μὲν, ἔφη ὃ Δημόχριτος, καὶ αὐτὸς 
ὑμῖν προσοψωνήσας, οὐχ ὀψοφαγήσων, πα Ώ ΡΟ; διὰ τὸν 

σεάντ᾽ ἄριστον Οὐλπειωνὸν, ὃς διὰ τὰ Σύρων πάτρια καὶ ᾿ 

ὃ40 ἃ. Υ. 2. ϑεμέλιος ΜΑΙ πὶ ϑεμέλιον. χι δεῖ] καὶ δῶ Β, | 

ν᾽, 3. τὰ οι. Β. παρατιϑέντα Β. ν. 4. αὑτοῦ] 
««ιὑτοῦ. ν. 8. ἔπειτ᾽ ἐπὰν ἢ] ἔπειτα πάνυ Ὦ. τἀσϑητήρια Υ͂. 
τὐσϑητήρια ΡΙ.. τ᾽ αἰσθητήρια Β, ταϊσθητήρτα ϑοινν ΕἾ 8}.. Θα 110. 

Ὁοπῇ, αα ΤΥ. Ὁ. 133 Γ᾿ Ψ. Ὁ, καὶ γεύήου Ῥογδοπιβ δὲ Οογὰ 8. 

καί γε οὐ ΡΥῚ,. Ν. 7. προσένεγκ᾽ προσήνεγκε Β.. ἔπιδ᾽ ε 

δεῖται ῬογΒοπαΒ. Τὐἰθγὶ ἐπιδεῖται. ΥΨ΄ 8. ἑτέρου δᾶ: ΑΒ. ὁπι. ΡΥ. 

πάλον γεύου ΑΒΡ, πάλιν τε γεύου Ἅ71,. γεύου σύ" μέτρι᾽ 
ἀναρμύσῃ ἸΔοΟΟ δίι5 Ρ. 101. ἁρμόση 5ῖνα ἀναρμόσῃ ἀρογέθ υἱείοβιιπι. 

Υ, 9. -ἐπέτεινέ γ᾽ ἕως ἂν ἡδὺς ἦ ΙΔοορδία8Β. Ἐμοσορδέιιν ἐπιτεῦναί 

γ᾽ (Χ᾽ οπι. Ρὴ ὡς ἡδὺς εἴ, Ὑ. 10. δοκῇ Ιἀοορδίαβ, δοχεῦ ΡΥ. 
δοχὴς ΑΒ. ι 

346." ν. 11- Ζγιπκολᾷδας) ϑουθοθαΐξαν Νυιχολαῖδας. υχονίάς 
Οαβαυθομτ5. μυχωνέας ὙΤω. ψιυχόνιος ΑΒΡ, δὲ αὐτοῦ οπι. Β. 

ἐν «ἢ πεισώτιδι Ἀ. ἐν πισσάτιδι Β. ἐν πεσάτιδι ἴ,. ἐπὶ σάτιδι ΡΥ͂, 

᾿᾿Αλφειώδας) ἀλφειώσης Ἐ. ᾿ Ἐξ "εν 

940 ο. ὀγδόῃ) ςὦ' ἢ. .. φτοῦ οι. Β΄ πὐουοψωνίσας Β.. τ΄ 

πάντ᾽] δου θοθαξαῦ πάντα, ; 79. 2οχϑὺν 
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ε»ν ΡΝ] , Ἄν τ «“ δ. 0.5. 9 «(6 
ἡμᾶς τῶν ἐχϑυων ἀπεστέρησεν, ἕτερ ἐξ ἑτέρων ἀξ ὑ παρεισ- 

Ω ᾿ 2 ἢ « 

φέρων. χαίτοι γὲ κκκορἠἠεσμτροι ὁ ἸΤαρσεὺς ὃ ἀπὸ τὴς 
στοᾶς ἐν τετάρτῳ “περὶ μέκορν μέρος λέ) γεσϑαί φησι πρός 

ἃ τινων ὅτι ἅτις ἡ τῶν Σύρων β ασίλισσα οὕτως ἣν ὀψο- 

φάγος ὥστε κηρῦξαι ἄτερ 1 ὅτιδος μηδένα ἰχϑὺν ἐσϑίειν" 
ὑπ᾽ ἀγνοίας δὲ τοὺς πολλοὺς αὐτὴν μὲν ᾿Ἵτεργάτιν ὀνοιμιά- 
ζειν, ἰχϑίων δὲ ἀπέχεσϑαι. Μνασέας δὲ ἐν δευτέρῳ περὶ 
᾿“σίας φησὶν οὕτως -; “ἐμοὶ μὲν ἢ ̓ 4τεργάτις δοχεῖ ἡλωτῆ 

βασίλισσα γεγονέναι καὶ τῶν λαῶν σχληρῶς ἐπεστατηκέναι, 

ὥστε χαὶ ἀπονομίσαι, αὐτοῖς ἰχϑὺν μὴ ἐσϑίειν, ἀλλὰ πρὸς 
αὐτὴν ἀναφέρειν, διὰ τὸ ἀρέσαι αὐτῇ τὸ βρῶμα. καὶ διὰ 

͵ 
ε τόδε νόμιμον ἕτι διαμένειν, ἐπὰν εὔξωνται τῇ ϑεῷ, ἰχϑὺς 

Ὁ ᾿ -ν 2 ’ ι ἣν ὑπ" 

ἀργυροῦς Ε χρυσοῦς ἀνατιϑέναι" τοὺς δὲ ἱερεῖς πᾶσαν 
: ἡμέραν τῇ ϑεῷ ἀληϑινοὺς ἰχϑῦς ἐπὶ τὴν τράπεζαν ὀψο- 

ποιησαμένους παρατεϑέναι, ἑφϑούς τε ὁμοίως. χαὶ ὀπτοὺς, 
οὖς δὴ αὐτοὶ καταναλίσχουσιν οἱ τῆς ϑεοῦ ἱερεῖς. ““ χαὶ 

μιχρὸν προελϑὼν πάλιν φησὶν ,.Η δέ γε ᾿τεργάτις, ὥσπερ 
Ξάνϑος λέγει ὁ “υδὸς, ὑπὸ Μόψου τοῦ “υδοῦ ἁλοῦσα 
κατεποντίσϑη μετὰ Ἴχϑύος τοῦ υἱοῦ ἕν τῇ περὶ ᾿Ἰσκάλωνα 
λίμνῃ διὰ τὴν ὑβριν, χαὶ ὑπὸ τῶν ἰχϑύων κατεβρώϑη. 4 

38. Ταχα δὲ καὶ ὑμεῖς, ἄνδρες φίλοι, ἑχόντες παρελέ- 
πέτε ὡς ἱερόν τιν ἰχϑὺν τὸν παρ᾽ ᾿Ειρίππῳ τῷ χκωμῳ-- 
διοποιῷ, ὃν φησι τῷ 1) ἡρυόνῃ σχευάζεσθαι ἐν τῷ ὁμωνύμῳ 

δράματι διὰ τούτων λέγων 
Τούτῳ δ᾽ ὑπόταν ναέται χώρας 

ἐχϑύν τιν᾽ ἕλωσ᾽ οὐχ ἡμέριον, 
τῆς περιχλύστου δ᾽ ἁλίας Κρήτης 

ἕτερ᾽ ἐξ ἑτέρων ἀεὲ σδδαυθοιιιβ, αἱ ἕτερα αἰιοίογίνιι8. Ο]γ ΟΘῪ Πρ ]ιῖ5. 58 
Ῥοβυίββα αἱξ, ἕτερ᾽ ἐξ ᾿Ερετρείας 1, εἰ, υξ νἱάείυγ, ΑΒ, ἔν ἐξ ἐρε: 
'πρείας ΡΥ͂. 

540 ἃ. ᾿Ατεργάτιν --- ᾿4τεργάτις] ἀταργάτιν --- ἀταργάτις ΒῸ 
Δινασέας δὲ] δὲ οπι. Β.΄ δευτέρῳ] βὶ Β. φησὶν οὕτως ὁη1, "Ὁ. 

ἢ] καὶ Β. ᾿Ατεργάτις] ἄταργάτις Ῥ, 41 ἀπίοα ἀτεργότιν. 

ἔτι 1,. ἐστὲ ΛΒΡΨ. ἐστὲν Ο Οπιῖβθο διαμένειν, ᾿ 
940 ες. ὅμοίως καὶ ὁπεοὺς) ὁμοίους ὀπτοὺς Β.. προελϑὼν ΒΤ,. 

-προσελϑὼν ΡΥ ᾿Ατεργάτις 1,. ἀταργάτις ΒΟΡν. 
940 ἢ. χκωμῳδιοποιῷ ΚΥ].. χκωμῳδοποιῷ ᾿ς χωμιχῷ Β.. διὰ τού-- 

τῶν λέγων οπι. Β. Υ.1. ναέται Ἐ}.. γάσται Υ. Νν. 2. ἕλωσ᾽] 

ἕλωσιν ΡῚ,͵ ἔλωοιν Ὗ. 



760 Η 

μείζω μεγέϑει, λοπάς ἐστ᾽ αὐτῷ 
5 δυνατὴ τούτους χωρεῖν. ἑ ἑχατόν. τ Ἀ ἢ ἐξ 

καὶ περιοίκους εἶναι ταύτῃ δ χο 
ΣΣινδοὺς, «υχίους, Μυγδονιώτας, | 

Κραναοὺς, Παφίους. τούτους δ᾽ ὕλην 
κόπτειν, ὁπόταν βασιλεὺς ἕψῃ 

10 τὸν μέγαν ἰχϑύν" χαὶ προσάγοντας, 
χαϑ' ὅσον πόλεως ἕστηκεν ὅρος, 
τοὺς δ᾽ ὑποχάειν. λίμνην δ᾽ ἐπάγειν. 
ὕδατος μεστὴν εἰς τὴν ἅλμην, 
τοὺς δ᾽ ἅλας αὐτῷ ζεύγη προσάγειν 

15 μηνῶν ὀχτὼ συνεχῶς ἑκατόν. 
περιπλεῖν δ᾽ ἐπὶ τοῖς ἄμβωσιν ἄνω 
σιέντε χέλητας πεντασχάλμους, 
περιαγγέλλειν τ᾽ οὐχ ὑποχάειν 
«Δυκίων πρυτάνεις. Β. ψυχρὸν τουτὶ 

90 παύου φυσῶν, Μῆυκεδὼν ἄρχων" 
σβέννυ Κελτοὺς, μὴ προσχαύσῃς. 

οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι τὰ αὐτὰ ταῦτα εἴρηκεν. ὃ ἼἜριππος κἂν 
Πελταστῇ τῷ δράματι, ἐν ᾧ καὶ ταῦτα ἐκείνοις ὑποτέ- 

ταίται 
Τοιαῦϑ' ὑϑλῶν δειπνεῖ' καὶ ζῇ ; 
ϑαυμαζόμενος μετὰ μειραχίων, τὴν, 

οὐ γιγνώσκων ψήφων ἀριϑμοῦς, 
σεμνὸς σεμνῶς χλανίδ᾽ ἕλκων. 

εἰς τίνα δὲ ταῦτ᾽ ἀποτεινόμενος ὃ Ἔφιππος. εἴρηχεν ὥρα 
σοι ζητεῖν, ὦ χαλὲ Οὐλπιανὲ, καὶ διδάσκειν ἡμᾶς. καὶ τῶν 
εἰρημένων τούτων 

Ψ τὶ 

347 ἃ. Υ. 7. Σινδοὺς ϑομινοῖρη. Γλθτὶ ἐς ἐνδοὺς. 1.12. 

18. ϑουιθοθδέυν ὑποκαίειν; ΣῪ) 

347 Β.. ΡΥ. 16. ἄμβωσιν ῬΙ,. ἄμμωσιν ΟΥ̓. ν. 17. κέλυτας Β. 
Ὑ. 18. τε κοὺχ ΡΨΕ,. τε καὶ οὐχ Β. τ΄ οὐχ δον. ὑποκαίει»} 

ὑπακούειν ΜΙεΙϊποΙκῖα5. Ψ. 19. “Ζυκίων ϑομινεῖρη. λυκείων ῬΨΠΙ. 
ν. 21. σβέννυ Κελτοὺς ϑομννεῖρα, σβεννυκέλτους ῬΥ, 

ι 

πιροσχκαύσης Ῥογδοπὰδ δὲ ϑοῃννεῖρη. 1071 προσκλύσῃς. ὅ εἰ τῷ. 

δράματι οτη. Β. 
347 ς. Ψ. 3. δουιθοθαΐίαν γινώσκων, ὃ Ἔφιππος οτι. Β. 

ὦ καλὲ 1... ὦ οπι. ΡΥ͂, 



ΗΠ ; 701 

εἴ τί σον ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον, 
ἐπαναδίπλαξε, καὶ σαφῶς ἐκμάνϑανε. 
οχολὴ δὲ πλείων 1) ϑέλω πάρεοτί μοι, 

κατὰ τὸν «4ἰσχύλου Προμηϑέα. 
ἀ 39. Καὶ ὁ Κύνουλκος ἀνεβύησε, Καὶ τίν᾽ ἂν τῶν με- 
γάλων οὗτος οὐκ ἰχϑίων, ἀλλὰ ζητήσεων ἐπὶ νοῦν λάβοι; 
ὃς τὰς ἀχάνϑας ἀεὶ ἐκλέγευ ἁψητῶν τὲ χαὺ ἀϑερινῶν καὶ 
εἴ τι τούτων ἀτυχέστερόν ἐστιν ἐχϑύδιον, τὰ ρλα τε- 
μάχη παραπεμπόμενος. 

Καϑάπερ γὰρ ἐν ταῖς γεννικαῖς εὐωχίαις, 
φησὶν ἐν ᾿Ιξίονι Πύβουλος, 

ἀμύλων παρόντων ἐσϑίουσ᾽ ἑκάστοτε 
ἄνηϑα καὶ σέλινα καὶ φλυαρίας 
καὶ κάρδαμ᾽ ἐσχευασμένα, 

οὕτω μοι δοχεῖ καὶ ὃ λεβητοχάρων Οὐλπιανὸς, κατὰ τὸν 
ε ἐμὸν Μεγαλοπολίτην Κερχιδᾶν, μηδὲν μὲν ἐσϑίειν τῶν ἀν- 

δρὶ προσηχόντων, τηρεῖν δὲ τοὺς ἐσϑίοντας εἰ παρεῖδον 1) 
ἄχανϑαν, ἢ τῶν τραγανῶν τι ἢ χονδρῶδες τῶν παρατε- 
ϑέντων, οὐδ᾽ ἐπὶ νοῦν βαλλόμενος τὰ τοῦ χαλοῦ καὶ λαμ- 

προῦ «Αἰσχύλου, ὃς τὰς αὑτοῦ τραγῳδίας τεμάχη εἶναι 
ἔλεγε τῶν ᾿Θμήρου μεγάλων δείπνων. φιλόσοφος δὲ ἦν 
τῶν πάνυ ὃ «Αἰσχύλος, ὃ ὃς χαὶ ἡττηϑεὶς ἀδίχως ποτὲ, ὡς 

Θεόφραστος ἢ ἢ Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς εἴρηκεν, ἔφη 

ἔ χρόνῳ τὰς τραγῳδίας. εὐονε να ἀντ; εἰδὼς ὅτι κομιεῖται τὴν 

προσήκουσαν τιμήν. 
40. Πόϑεν δὲ χαὶ εἰδέναι δύναται δὰ εἶπε “Στρα- 

τόνιχος ὁ κιϑαριστὴς εἰς ΤΠρόπιν τὸν “Ῥόδιον χιϑαρῳδόν; 

«Αἰσχύλον Προμηϑέα] Ὑ. 841. ΒΙοπιξ, 

3947 ἃ. ἸΞίονι)] ϑουθοθαΐαγ ᾿Ιξίωνι, σέλινα  σέληνα ΒΒ. 

λεβητοχάρις (Π. 6. -- χάρη) Ὁ. Εχ ορίξοπιε ΗΘΟΒΟΒΕΠΙ αἰέυ!ε (ὰ- 
5ΔῸΡΟητ5 λέβητος χάρης φησὶν ὃ παρὰ ἀϑηναίῳ τούτῳ οὐλπιανός. 

347 ε, Κερκιδᾶν] κερδεινᾶν Β. παρεῖδον 1,. παρίδον ΑΥ̓͂. πα- 

ριδὸν ΒΒ, πάριδον Ῥ. οπι. Ο᾽ οὐπὶ 41115 ὙΦ ΓΡΙ5, τραγανῶν) «πραγα- 

νοδῶν Ὁ, παρατεϑέντων Ἀ, παρατιϑέντων ὈΨῚ,. οὐδ᾽ ὉῚ,. 
ἀεὶ δ, αὑτοῦ Δ, αὐτοῖ ΟΡΥῚ,. Θεόφραστος] Μοὶ. Υ͂. 
Ρ-. 198. 

947 {, Πρόπιν]. τρόπιν Β, 



702 Η 

Κλέαρχος γὰρ ἐν τοῖς περὶ παροιμιῶν φησιν. ὡς ὃ Στρα- 
τόνιχος ϑεασάμενος τὸν Πρόπιν, ὄντα τῷ μὲν μεγξύ εἰ 
μεῖζρ τῇ δὲ τἔχνῃ χαχὸν καὶ ἐλάττονα τοῦ σώματος, 
περωτώντων αὐτὸν ποῖός τίς ἐστιν, εἶπεν,, Οὐδεὶς καχὸς 

348 ΡΝ ̓ἰχϑύς “ αἰγισσόμενος ὅτι πρῶτον μὲν οὐδείς ἐστιν, 

1 [.- 

εἰϑ' ὅτι χαχὸς, καὶ πρὸς τούτοις μέγας μὲν, ἰχϑὺς δὲ διὰ 

τὴν ἀφωνίαν. Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ γελοίου λεχϑῆναε 
μέν φησι τὴν παροιμίαν ὑπὸ τοῦ :Στρατονίχου, ἀλλ᾽ εἰς 
Σιμμύχαν τὸν ὑποκριτὴν, διελόντος τὴν παροιμίαν ., Μ1έ- 

γας οὐδεὶς σαπρὸς ἰχϑύς.“- ᾿Δριστοτέλης ἐν τῇ Ναξίων 
πολιτείᾳ περὶ τῆς παροιμίας οὕτω γράφει » Τῶν παρὰ 

ἸΝαξίοις εὐπόρων οἱ μὲν πολλοὶ τὸ ἄστυ ᾧχουν, οἱ δὲ ἀλ- 
λοι διεσπαρμένοι χατὰ χώμας. ἐν οὖν δή τινε τῶν κωμῶν, 
ἧ ὄνομᾳ ἣν «Ἴηστάδαι, Τελεσταγόρας ᾧχει, πλούσιός τε 

σφόδρω χαὺ εὐδοκιμῶν χαὶ τιμώμενος παρὰ τῷ δήμῳ τοῖς 
τ᾽ ἄλλοις ἅπασι καὶ τοῖς καϑ' ἡμέραν πὲ ἐμπομένοις. χαὶ 
ὅτε χαταβάντες ἐχ τῆς πόλεως δυσωγνοῖντό᾽ τι τῶν πωλου- 

μένων, ἔϑος ἣν τοῖς πωλοῦσι λέ ἐγῶν ὅτι μᾶλλον ἂν προέ- 

λοιντο “Τελεσταγόρᾳ δοῦναι 1) τοσούτου ἀναδόσϑαι. γεανέ- 
σχοι οὖν τινες ὠνούμενοι μέ) αν ἰχϑὺν, εἰπόντος τοῦ. ἁλιέως 

τὰ αὐτὰ, λυπηϑέντες τῷ πολλάκις ἀκούειν, ὑποπιόντες 

ἐχώμασαν πρὸς αὐτόν. δεξαμένου, δὲ τοῦ Τελεσταγόρου 
φιλοφρόνως αὐτοὺς οὗ νεωνίσχοι αὐτόν τε ὕβρισαν χαὶ δύο 

ϑυγατέρας αὐτοῦ ἐπιγάμους. ἐφ᾽ οἷς ἀγανακτήσαντες οἱ 

Νάξιοι καὶ τὰ ὅπλα ἀναλαβόντες ἐπῆλϑον τοῖς νεανίσκοις, 

χαὺ μεγίστη τότε στάσις ἐγένετο, προστατοῦντος τῶν Να- 

ξίων “υγδάμιδος, ὃς ἀπὸ ταύτης τῆς στρατηγίας τύραννος 

ἀνεφάνη τῆς πατρίδος.“ 

τοῖς περὶ παροιμιῶν παροιμίαις Β. ὃ οὔτι. Β, Πρύόπιν»] τρόπιν Β. 
αὐτὸν ΑΡΨ, αὐτῶν ἵ,. [ 

3948 ἃ. Θεόφραστος] ΨοΪ. Υ. Ρ. 200, δ᾽ οπι. Β. σιμύχαν 

Ρ. σιμμύχαν ΑΒ. σιμύλαν ὙΠ., Ψιάθ δηποΐαξίοημρθηι. Θπιῖϑῖε μᾶθο Ὁ, 
ἴῃ αὰ0 Ὀγθυϊέου, ἔστε δὲ χαὺ παροιμία λέγουσα, μέγας" οὐδεὶς σαπρὸς 

ἐχϑύς" ἣν διεῖλε στρατόνικος. ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ϑοιννοῖρ ἢ. 

τῇ οπι. Β, οὕτω ΒΒ. οὕτως ΡΥΙ,. ἸΝαξίοις] ναξίοις ἔφη Β. 

348 ὕ. κωμῶν] βωμῶν Β. Τελεσταγόρας Ὦ.. τελεγόρας ἘΥ͂. 

᾿ ἄλλοις] δ᾽ ἄλλοις Β. τοσούτου ΔΡ, τοσούτων Ὁ, τοσοῦτον Ὑ1.- 
ἀναιδόσθϑαι) ἀποδύσϑαι Οοτὰ 5. 

348 ὁ, «Τυγδάμιδος] λιγδώμιδος Β. 
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ἃ 41. Οὐκ ἄκαιρον δὲ εἶναι νομίζω [εἰπεῖν] ἔτε χαὶ αὐ- 

τὸς, ἐπειδήπερ ἐμνήσϑην τοῦ κιϑαριστοῦ ΣΣτρατονίχου, 
λέξαι τι περὶ τῆς εὐστοχίας αὐτοῦ τῶν ἀποχρίσεων. διδά- 
σχων γὰρ κιϑαριστὰς, ἐπειδὴ ἐν τῷ διδασχαλείῳ εἶχεν ἐννέα 
μὲν εἰχόνας τῶν Μουσῶν, τοῦ δὲ 4πόλλωνος μίαν, μαϑη- 
τὰς δὲ δύο, πυνϑανὸόμένου τινὸς πόσους ἔχοι μαϑητὰς, 
ἔφη, “Σὺν τοῖς ϑεοῖς δώδεχα. εἰς Μύλασσα δ᾽ ἐπιδημήσας 
χαὶ χατιδὼν ναοὺὸό “μὲν πολλοὺς, ἀνϑρώπους δὲ ολίγους, 

στὰς ἕν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ ἔφη, ᾿Αχούετε ναοί. αχων δὲ 

6 αὐτοῦ ἀναγράφει τάδε ἀπομνήμονε βαρ 

ΣΣτρατόνικος ἀπεδήμησεν εἰς Πέλλαν ποϑ᾽, ὃς 
παρὰ πλειόνων ἔμπροσϑὲ τοῦτ᾽ ἀχηκοὼς, ἡ 
ὡς σπληνιχοὺς εἴωϑεν ἡ ποόλὶς ποιῖν 
ἐν τῷ βαλανείῳ" καταμαϑὼν οὖν πλείονας 

6 γυμναξομένους τῶν μὲ ειραχίων παρὰ τῷ πυρὶ, 
χομψῶς τὸ τὲ χρῶμα καὶ τὸ σῶμ᾽ ἡσχηκότας, 

διαμαρτάνειν ἔφασκε τοὺς εἰρηκότας 
αὑτῷ" καταμαϑὼν δ᾽, ἡνίκ᾽ ἐξήει πᾶλιν, 

τῆς κοιλίας τὸν σπλὴν ἔχοντα διπλάσιον, 
Ε 10 Καϑήμενος γὰρ ἐνθάδ᾽ οὗτος ἰραίνεται 

τά ϑ᾽ ἱμάτια τῶν εἰσιόντων λαμβάνων 

348 ἃ, εἰπεῖν 56 οἴιβιε Βομν εἰρη. Ἐοτγίαϑθο λέξαι ἀ6Ι ΟῚ ργϑϑϑίαί. 
ἔτι Υ1ω, ὅτε ΑΒΡ. Νεξιϊξεπίον Ο,, ἱστορεῖ ἀριστοτέλης ὅτι 

εὔστοχος ἦν ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ὃ στρατόνικος. διδασκαλίῳ Β. 

ἔχοι) ἔχει ΒΡ. “Μηύλασσα] μύλασσαν ΒΟ: ᾳυοῦ Εἰπιδίαίῃ!ι5β 16 Ρ 1556 
υἱάθίυγ αᾳυΐ Ρ. 1108, 40. 5δοιῖϊθαί, Στρατόνικος ἰδὼν ἐν Μυλάσσῃ 

γαοὺς μὲν πολλοὺς ---. 

348 6. 0. 1. ἐπεδήμησεν ΟΑΒδΌΡΟΠπαΒ. ποϑ᾽, ὃς ῬΟΥΙΒΟΠΙΙ85. 
ὑσοτε, ὃς ἴ,. ποτὲ ὡς ΡΥ. Υ. 2. ἔμπροσθε Α. ἔμπροσϑεν ΡΥ. 

Υ. 3, σπληνιχὸς Β. ΟΥ̓, ὅ. τῷ πυρὲ Ῥογδοιῖι5. Π1ΡΓῚ τὸ πῦρ. ΑΙΠ5 
οτέαββθ μ᾽ αοθϊε μειρακίσχων παρὼ τὸ πῦρ, υοά ἈΓοἰποκίαβ Ργορο- 
διε Ρ. 30. παρὰ τῷ πυρὶ οῃ. (, γ. 0. ἠσκηκότας] ἐσχηκό-" 

τὰς (οτδ 8, δέ 5. Ρ, αἱ ἴπ πιδυ βρη ἤσχηχότας. γ᾽. 8. ἐδὼν δὲ, 
ἡνίκα ἐξήει, τινὰ τῆς κοιλίας --- Ο. ν΄. 9. τὸν ὁπι. Β. διπλά- 

σιον ϑομνοῖρη, θέ Ῥογβοπιιβ. ΠΙΌΓΙ διπλασίονα. 

9348 {( Ψ.. 10. καϑήμενος γὰρ ΑΒΡ, χκαϑήμενος, φησὶν Ὑ1.. ὁ καϑή- 
μενος, φήσ᾽ ῬΟΥΙΒΟΠΙ8. Ψ. 11. τά ϑ᾽ ἱμάτια Ῥοτγβοπυβ, ἴυἱυγ1 τὰ 
ἱμάτια. 
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“τηρεῖν ἅμα καὶ τοὺς σπλῆνας. εὐϑέως, ἵνα 
μηδ᾽ ἡτισοῦν τοῖς ἔνδον ἢ στενοχωρία. 

Ψάλτης χαχὸς “Στρατόνικον ἑστιῶν ποτε 
15 ἐπεδείκνυτ᾽ αὐτῷ τὴν τέχνην παρὰ τὸν πότον. 

οὔσης δὲ λαμπρῶς καὶ φιλοτίμου τῆς δοχής, ᾿ 

ψαλλόμενος ὃ “Στρατόνικος, οὔκ. ἔχων. δ᾽ ὅτῳ ͵ 

διαλέξεϑ'᾽ ἑτέρῳ, συγκατέϑλα, τὸ. ποτήριον, 

ἤτησε μεῖζον. καὶ χυάϑους πολλοὺς λαβὼν, ν 

90 τῷ ϑ᾽ ἡλίῳ τὴν κύλικα δείξας, συντόμως 

πιὼν καϑεῦδε, ταῦτ΄ ἐπιτρέψας τῇ τύχῃ. 
ἐπὶ κῶμον ἐλϑόντων͵ δὲ τῷ ψάλτῃ τινῶν 

ΕΥ ἃ ᾿ , ε Ε , 

ἑτέρων κατὰ τύχην, ὡς ἔοιχε, γνωρίμων, 
ἔξοινος ὃ “:τρατόνικος ἐγένετ᾽. εὐϑέως. 

25 προσπυνϑανομένων δ᾽ ὅ τι πολὺν͵ πίνων ἀεὶ 
οἶνον ἐμεϑύσϑη συντόμως, ἀπεκρίνατο, 
Ὃ γὰρ ἐπίβουλος κἀναγὴς ψάλτης; ἕφρη)». 

ὡς βοῦν ἐπὶ φάτνῃ δειπνίσας ἀπέχτονεν. 
“Στρατόνικος εἰς Ἴ4βδηρ᾽ ἀποδημήσας ποτὲ 

80 ἐπὶ τὸν ἀγῶνα τὸν τιϑέμενον αὐτόϑι, 
ὁρῶν ἕκαστον τῶν πολιτῶν κατ᾽ ἰδίαν 

κεκτημένον. κήρυκα, κηρύττοντά τε 
ἕχαστον αὐτῶν, ὅτε ϑέλοι, νουμηνίαν, 

σχεδὸν τε τοὺς κήρυκας ἔν τῷ χωρίῳ 
35 ὄντας πολὺ πλείους. κατὰ λόγον τῶν δημοτῶν; 

ἐπ᾿ ἄκρων ἐβάδιζε τῶν ὀνύχων ἐν τῇ πόλει 
σχέδην, δεδορκὼς ἀτενὲς εἰς τὴν γὴν κάτω. 

Ἰ 

ν, 12. εὐθέως οπι, ὦ. ν. 10. πότον] πόντον ΒΒ... 

Ψ. 17. ὃ ὁπι. ΒΡ, ἶὟ. 18. διαλέξεϑ᾽ σαδαυθοπυβ οχ ερὶ(, Ποε- 

ΒΟΙ 6 1 ν, π αυὰ διαλέξεται ᾿πγοηῖ556 νἱἀθέαν πὲ πὶ Ο 53ευρίαπι εἐβέ. 

διαλέξηϑ᾽ ΡΥΙ.. συγκαταϑλὰς Βοδνν οῖρῃ. 

349 ἃ. Υ. 19. ἤτησε) ἤτει τε ΝΜ οἰ ποκίιβ. ψ. 21. χαϑεῦδε] 

δου οθαΐαν ἐκάϑευδε. κάϑευδε ΒΡ. ταῦτ᾽] τἄλλ᾽ ἸΔοοΌ 5118. 

Υ. 22. δὲ ὁπι. Β. ᾿ φῷ ] τῶν Ρ. Ὑι.29. 7νωρίμων 1,. τινῶν 

γνωρίμων ΒΡΥ͂. ν. 258. δ᾽ ὅ τι δουδοναΐαν δ᾽ ὅτι. δὲ ὅτι Β. 

διατί πολλὰ πιὼν ἐμεϑύσϑη Ὁ. δὲ τί δοῦν οῖρῃ. πολὺν δοῦν οἰ σῖν. 

1 νυ πολὺ. ν. 27. Βουηοναύαν καὶ ἐναγὴς. Υ͂. 28. ἐπὶ ΡΨ, 

ὑπὸ ΑΛ. ἀπέκτονεν) ἀπέκτεινε Β.. 

349 "». Υ᾿.. 32. χηρύττειν τά τε Ἐ. Υ. 33. νουμηνέην Β. 
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πυνϑανομένων δὲ τῶν ξένων αὐτοῦ τινος 
τὸ πάϑος τὸ γεγονὸς ἐξαπίνης περὶ τοὺς πόδας, 

40 τοῦτ᾽ εἶπε, Τοῖς ὅλοις μὲν ἔρρωμιαι. ξένε, 
χαὶ τῶν κολάχων πολὺ μᾶλλον ἐπὶ δεῖπνον τρέχω" 
ἀγωνιῶ δὲ χαὶ δέδοικα παντελῶς 
μή ποτ᾽ ἐπιβὰς κήρυχε τὸν πόδ᾽ ἀναπαρῶ. 

«Αὐλεῖν ἐπὶ τοῖς ἱεροῖσιν αὐλητοῦ κακοῦ 
45 μέλλοντος ὃ “Στρατόνικος, Εὐφήμει, μέχρε 

σπείσαντες εὐξώμεσθα, φησὶ, «τοῖς ϑεοῖς. 

Κλέων τις ἦν. κιϑαρῳδὸς, ὃς ἐχαλὲ εἶτο Βοῦς, 
δεινῶς ἀπάδων τῇ λύρῳ τ᾽ οὐ χρώμενος. 
τούτου διάμυύδας ὁ «Στρατόνιχος εἰςρ᾿ ὅτι 

50 νος λύρας ἐλέγετο, νῦν δὲ βοῦς λύρας. 
:“Στρατόνικος ὃ χιϑαρῳδὸς ὡς Βηρισάδην 

ἔπλευσεν εἰς τὸν Πόντον, ὄντα βασιλέα. 
πολλοῦ χρόνου δ᾽ ἤδη γεγονότος ἀποτρέχειν 
ἠβούλετο “Στρατόνικος εἰς τὴν ᾿Βλλάδα. 

55 ὡς δ᾽ αὐτὸν, ὡς ἔοικεν, οὐ προσίετο, 
τοῦτ᾽ ἀποχριϑῆναί φασι τῷ Βηρισάδῃ, 
“Σὺ γὰρ διανοεῖ, φησὶν, αὐτοῦ χαταμένειν; 

Εν τῇ Κορίνθῳ παρεπεδήμησέν ποτε 

Υ. 38. αὐτοῦ οπι. . Β. 
349 ο.( Υ. 40. Ἐπυβέδεμιιιϑ Ρ. 1108, 44. τὰ ἀν ἄλλα ἐρρῶσϑαι 

εἶπε τοὺς πόδας, ἁ ἀγωνιὰν δὲ μή ποτε φησὶν ἐπιβὰς χήρυκι τὸν πόδα ̓ παρώ. 

Ψ. 483. ἀναπαρῶ] ἀναπερῶ Β. Ἐπιδέατῃΐα Ρ. 1324, 23, ὁ ἀστεῖος 
μουσικὸς -«Στρατόνεικος πρὸς ὄγομα κηρύκων, ὧς καὶ ἐν ἄλλοις (ρ. 1108, 
42.) δεδήλωται, ἄλλως εὐτραπελεύσατο, σχήματι δέους διαχέας τοὺς ϑεα-- 

τάς. μεσον γὰρ τὴν πόλιν ἐν ἡ παρέτυχε πολλοὺς ἔχειν κήρυκας, δακτύ- 
λοις ἄκροις διέβαινεν, αἰτίαν εἰπὼν τοῦδε τοῦ περιπάτου τὸ δεδιέναι μή 

ποτὲ πλατέί ποδὲ βαίνων περιπάρῇ πατήσας κήρυκα, ὡς τοῦ ϑαλασσίου 
χκήρυχος διὰ τὸ κογχυλοειδὲς ὀξύτητας πέριξ ἔχοντος. Υ. 44. .-- 46. 

οπι. 6. γ. 45. εὐφήμει Ῥογβοπαβ. Γἰθγὶ εὐφημεῖν. μέχρι Β 
εἰ Ῥογβοπῦβ. μὲ χρὴ ῬΥΙ.. ΥὙΨ. 406. εὐξώμεθα ΑΒΡ. 

349 ἃ. Υ. 49. εἰφ᾽ εἶθ᾽ Β. Ψ. 50. ὄνος λύρας] λύρας ὄνος Β, 

Υ. 81. --- 57. οπι. (Ὁ. Ψ. ὅ1, ὃ κιϑαρῳδὸς οπι, Β. 

Ψ. 94. Στρατόνικος ὁπὶ. Β. Ψ, θὅ. προσέετο ῬΙ;, προσίτος ΥΨ. 

Υ. 56. φασὶ Ρ, Τ,οσοραίαν φησὶ. ν. 87. Σὺ ΑΒνοβοῖι8. π΄ Ἠΐ- 
Ἰυοϊ. Ὑπαογά. Ρ. 580. 111 εὖ. διανοεῖ Ἀ. διανοῇ ΡΨΤ,. 
Υ. ὅ8, παρεπεδήμησεν Β. παρεπιδήμησεν ΡΥΓΙ,. 
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“Σερατόνϊχος ὃ χυϑαρῳδύς.. εἶτα γρῴδιον 

60 ἐνέβλεπεν αὐτῷ χοὺκχ ἀφίστατ᾽ οὐδαμοῦ. 

χκάϑ'᾽ ὃ “Σερατόνικος ̓ Πρὸς ϑεῶν, μῆτερ, φράσον 
εἰ ἔσϑ᾽ ὃ βούλει, χαὶ τί μ΄ εἰοβλέπεις ἀεί; 
Διηπόρησα, φησὶν, δὲ μήτηρ δέχα 
σὲ μῆνας είχε κἀκράτει τῆς χοιλίας, 

65 πόλις δ᾽ ἔχουσά σ᾽ ἡμέραν ἀλγεῖ μίαν. 
Ἢ Νικχοχρέοντος εἰσιοῦσα Βιοϑέα 

γυνὴ μετὰ παιδίσκης ἅβρας εἰς τὸν πότον " 

ἀπεψόφησε, χκᾷτα τῶν “Σικυωνίων 
ἀμυγδάλην ἐπιβᾶσα συνέτριβεν. τύχῃ. 

70 “Στρατόνιχος εἰπὲν, Οὐχ ὃ ὅμοιος ὃ “ψόφος. 

ὑπὸ νύχτα τῆς φωνῆς δὲ ταύτης οὔνεχα 

ἐν τῷ πελάγει διέλυσε τὴν παρρησίαν. 
᾿Επιδεικνυμένου πόϑ', ὡς ἔοικεν, ἐν ᾿Εφέσῳ 

ἀφυοῦς κιϑαρῳδοῦ τὸν μαϑητὴν τοῖς φίλοις, 

75 παρὼν χατὰ τύχην ὃ -“Στρατόνιχος τοῦτ᾽ ἔφη, 
“Ὃς αὐτὸς αὑτὸν οὐ κιϑ' ὶ ἐξ ᾿ 

ἄλλους κιϑα χ χ ΣῊ 

42. Κλέαρχος δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ ἀρ Αι να ϑοῦα 

χος (φησὶν) ὃ χιϑαριστὴς ἀναπαύεσϑαι μέλλων ἐχέλευεν 
ἀεὶ τὸν παῖδα προσφέρειν αὑτῷ πιεῖν, Οὐχ ὅτι διψῶ, φη- 

349 6. Ψ. 89. Στρατόνικος ὃ κυιϑαρῳδὸς οπι. Β. ᾿ 7ράδιον) 
δου δέν γραΐδιον, χραΐδων Β. Υ. 00. καὶ οὖκ Β. ὭΣ. 

χᾷϑ᾽ ὃ (510) 1.. χάϑ᾽ ὃ δον οῖρῃ. οαϊέῖο. χαϑ᾽ ὃ ῬΥ͂. γ. 62. 
βούλει ἈΒ. τ ἘΕΣΤ ΠΥ. 63. --- - θῦ. σοπῇ, Ρ. 9580 ἢ , 

ΨΥ. 09. εἰ] ἡ δέχα σὲ 1,. σε δέκα ΑΒΟΡΥ. δογιθοθδέαν 
χαὶ ἐκράτει. Υ. 66. νικοκρέοντος Ο οἱ Θρϊί. ἨΘ5ΟΠ6Ι1. νικοϑέον- 

τος ΡΥΙ,. ἴῃ πο τη πος ἀρορίποσπιᾶ Ἰορίτυτ ἴῃ ἢποὸ οδρ εἶδ 42. 
ἨΪ5 νϑυθ]β, βιοϑέα ἡ νικοχρέοντος γυνὴ ἀπεψόφησέ ποτε. κᾷνα σικυω-- 

γίαν ἀμυγδαλὴν ἐπιβᾶσα (ἐπιβαλοῦσα δορὶ. ἩἨΟ650}6}.) συνέτριψε. 

εἰσιοῦσα Βιοθϑέκα] εἰσιοῦσ᾽ ᾿Αξιοϑέα ΝΥ 6556] 1} ηρ]5 δὰ )1οάον. δῖοι]. 

ΧΧ. 21]- Ὁ. ἅβρας) δου θοθαίαν ἄβρας. ὁπ. ς. πότον 
Οαϑαιθοηι5. ΓΙΌΥῚ ποταμὸν, ΣΝ 

.349 ἔι Ν. 69. ἀμιγδάλην Β. ἀμυγδαλὴν ΝΥ. ἀμυγδαλὴν ΡΤ), 
τύχη ἵ,. τύχης ΑΒΡΥ. Ὑ. 71. ὑπὸ νύχτα δα ργδθοθάθηϊξια γϑίι.-- 

1|Ὲ δρίἔοπιθ, οὐχ ὅμοιος ὃ ψόφος ὃ ὑπὸ νύχτα. γν. 72. --- 76. 

σπι. 6. Ὑν 79. χατὰ 864. 1,. οπι. ΕΗὟΥὮ τύχην ἈΡῪ οἵ; εἰ 

ἔλι!ογ, Β. τύχης 1,. ΤΥ, 706. ὃς ΑΠ8. ὡς 1... ὃς ὡς Ρ ἀε]οίο᾽ ὃς. 

αὑτὸν} ΓΙ αὐτὸν. οὐκ ἰϑαλλούσκιϑα Ψ],, οὐ κιϑαλλοῦ 
σκίϑα Β. οὐκ ἰϑαλλου σκίϑω Ῥ. Ἰπάϊοανὶ Ἰαοιι 88. δ᾽ οπι: [, 

ρας κι τρῶν ὩΣ ᾿᾽ ῳ κῶν 

τς τ πε κε στὰ 

"- 
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σὶν, ἵνα δὲ μὴ διψήσω: ἐν δὲ Βυζαντίῳ κιϑαρῳδοῦ τὸ 
880 μὲν προοίμιον σαντος εὖ, ἐν δὲ τοῖς λοιποῖς ἀποτυγχά- 

γοντος; ἀναστὰς ἐχήρυξεν, “Ος ἂν καταμηνύσῃ τὸν τὸ 
προοίμιον ἄσαντα. κιϑαρῳδὸν, λήψεται ᾿χιλίας δραχμάς. 

ἐρωκηῦ εἰ δ᾽. ὑπό τινος τίνες εἰσὶν οἱ μοχϑηρύτατοι, τῶν 
ἐν ΠΠαμφυλίῳ Φασηλίτας μὲν ἔφησε μοχϑηροτάτους εἶναι, 
“ιδήτας δὲ τῶν ἐν τῇ οἰγουμένῃ. πάλιν δ᾽ ἐπερωτηϑεὶς, 

ὡς φησιν Ἡγήσανδρυς, πότερα Βοιωτοὶ βαρβαρώτεροι 

Ο 

Ξ 

τυγχάνουσιν ὄντὲς 1. Θετταλοὶ, ᾿Ηλείους ἔφησεν. ἀναστη- 

σας δέ ποτὲ καὶ τρόπαιον ἐν τῇ διατριβῃ ἐπέγραψε ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΚΑΚΩ͂Σ ΚΙΘΑΡΙΖΟΝΤΩΝ. ἐρωτηϑεὶς δὲ ὑπό 

τινὸς τίνα τῶν πλοίων ἀσφαλέστατα ἔστι, τὰ μακρὰ ἢ τὰ 
στρογγύλα, Τὰ νενεωλχημένα, εἶπεν. ἐν “Ῥόδῳ δ᾽ ἐπίδειξιν 
ποιούμενος, ὡς οὐδεὶς ἐπεσημήνατο, καταλιπὼν τὸ ϑέα-΄ 

τρον ἐξῆλθεν εἰπὼν, “Ὅπου τὸ ἀδάπανον οὐ ποιεῖτε, πῶς 
ἐγὼ ἐλπίζω παρ᾽ ὑμῶν ἔρανον λήψεσθαι; Γυμνικοὺς δὲ 
ἀγῶνας, ἔφη, διατιϑέτωσαν ᾿Εἰλεῖοι, Κορίνθιοι δὲ ϑυμε- 

λικοὺς, ᾿4ϑηναῖοι δὲ σκηνικούς. εἰ δέ τις τούτων πλημμε- 
λοίη, μαστιγούσϑωσαν “αχε εδαιμόνιοι" ἐπισχώπτων τὰς παρ 
αὑτοῖς. ἀγομέναις “μαστιγώσεις , ὡς φησι Χαριχλῆς ἐν τῷ 

πρώτῳ περὶ τοῦ ἀστιχοῦ ἀγῶνος. “Πτολεμαίου δὲ τοῦ βὰς 

σιλέως περὶ κιϑαριστικῆς πρὸς αὐτὸν διαλεγομένου. φιλο- 

γεικοτερον, “Ἐτερὸν ἐστιν, ἐἰπὲν ὦ βασιλεῦ υ; σκῆπτρον, 

ἕτερον δὲ πλῆκτρον" ὡς φησι Καπίτων ὃ. ἐποποιὸς ἐν τε- 

τάρτῳ τῶν πρὸς (διιλόπαππον ὑπομγημάτων. παρακληϑεὶς 
δὲ ἀκοῦσαί ποτὲ κιϑαρῳδοῦ μετὰ τὴν ἀκρόδσιν ἔφη 

“Τῷ δ᾽ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατὴρ » ἕτερον δ᾽ ἀνένευσε. 

χαί τινος εἰπόντος, Τὸ ποῖον; ἔφη; τα μὲν κιϑαρί- 

ἵνα δὲ μὴ] δὲ οπι. Β. 

300 ἃ. ΑΜΜΩΝ ἄσοντος Β. πότερι, Βοιωτοὶ] ἘΠιβέδέ 5 Ρ, 
304, 3. ι 

360. ὑπό τινος οπι. Β. μακρὰ] μιχρὰ Β, ϑυμελικοὺς 
Τ, εἰ ὃχ θρίέοπηθ ᾿ πβδέβεμίαϑ Ρ. 3804, δ, ϑυννιχκοὺς ΡΥ͂. Εχ 5.118. 1ἰ- 
θνὶ5 οογγοχοιδέ Νυνί γαὰγ, [ω6οὲ. ΧΙΧ. 3, 

300 ο. εἰ δέ] ἐδέ Β. μαστιγούοϑωσαν --- ἀγομένας ααᾷ. 1, 
οι, ΡΥ. «Ἰκακεδαιμόγνιοι) λακεδαιμονίους Β, περὶ τοῦ ΑΒ. 
τοῦ ὁπι. ῬΨῚΣ εἰἕτερον, δὲ πλῆκτρον οἱι. Β!}», 

300 ἃ. Τῷ δ᾽ ἕτερον] Π184. π, 200. 
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ἔδωχεν, ἄδειν δὲ καλῶς ἀνένευσεν. δοχοῦ δέ ποτε χαταπε- 
σούσης ΕΝ ἀποκτεινάσης ἕνα τῶν πονηρῶν, ᾿Ανδρες, ἔφη, 
δοχῶ, εἰσὶ ϑεοί" εἰ δὲ μή εἰσι, δοχοὺ εἰσίν. 

43. ᾿᾿ναγράφει δὲ καὶ τάδε μετὰ τὰ προειρημένα τοῦ 
“Στρατονίχου ἀπομνημονευμάτων οὕτως. “Σερατόνικος. πρὸς 

ὁ τὸν Χρυσογόνου πατέρα λέγοντα ὅτι πάντα αὐτῷ ὑπάρχει 
οἰχεῖα" αὐτὸς μὲν γὰρ ἐργολάβος εἶναι, τῶν δὲ. υἱῶν δ᾽ μὲν 
διδάξει » ὁ δὲ αὐλήσει, Προσδεῖ γε, ἔφη ὃ “Στρατόνικος, 
ἔτι ἑνός. εἰπόντος δὲ Τίνος. Θεάτρου, ἔφη», οἰχείου. ἐρο- 
μένου δέ τινος ὃ τι τὴν ᾿Ελλάδα πᾶσαν περινοστεῖ, ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐν μιᾷ πόλει διαμένει, “Παρὰ τῶν "Μουσῶν ἔφη. ̓εἴλη- 
φέναι τέλος τοὺς “Ελ ληνας ἅπαντας, παρ᾽ ὧν πράττεσϑαι 

μισϑὸν ἀμουσίας. τὸν Φάωνα δὲ ἔφη αὐλεῖν οὐχ “Αρμο- 
ἔ νίαν, ἀλλὰ τὸν Καδμον. προσποιουμένου δὲ εἶναι ΦΦάωνος 
αὐλητικοῦ καὶ. ἔχειν φάσχοντος Μιγαροῖ χορὸν, «Γηρεῖς, 
ἔφη" ἐκεῖ μὲν γὰρ᾽ οὐκ ἔχεις, ἀλλ᾽ ἔχει. μάλιστα δὲ ϑαυ- 
μάζειν ἔφη τὴν τοῦ σοφιστοῦ “Σατύρου μητέρα; ὅτι ὃν οὐ- 
δεμία πόλις ἐνεγχεῖν οἵα τὲ δέκεε ἡμέρας, ἐκείνη δέκα μῆ- 
γας ἤνεγκε. πυνϑανόμενος δ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ ἐπιδημεῖν αὐτὸν ἐν 

8351 τοῖς ̓ Ιλιείοις, “4ἃ, ἔφησεν, ᾿Ιλίν χαχά. Μυνναχοῦ δ᾽ 
αὐτῷ περὶ μουσικῆς διαμφισβητοῦντος, οὐ προσέχειν. αὐτῷ 

ἔφη, ὅτι ἀνώτερον τοῦ σφυροῦ λέγει. τὸν δὲ φαῦλον ἰατρὸν 
ἀπαυϑημερίξ εἰν ἔζρη ποιεῖν εἰς “Ἅιδου. "τοὺς ϑεραπευομένους. 

ἀπαντήσας δέ τινι τῶν γνωρίμων, ὡς εἰδὲν ἐσπογγισμένα 

τὰ ὑποδήματα χαλῶς, συνηχϑέσϑη ὡς πράττοντε κακῶς, 
γομίζων οὐκ ἂν οὕτως ἐσπογγίσϑαι χαλῶς, εἰ μὴ αὐτὸς 
ἐσπόγγισεν. ἐν Τειχιοῦντι δὲ τῆς Ῥ]ιλήτου μιγάδων οἰχούν- 
των, ὡς ἑώρα πάντας τοὺς τάφους ξενικοὺς ὄντας, “Δ4πίω- 

δοκοὶ δοιννοῖρῃ. οσοραίαν δοχῶ. δοκῷ Ὁ. τοῦ ΣΣτρατονίχον 

ἀπομνημονευμάτων ὁπ. Β. : 

900 6. προσδεῖ γε] προσδεῖ γέ σοι Ὁ. εἰπόντος δὲ τίνος οπι. Β. 
εἰπόντος --- ἐρομένου δέ τινος οη. ΡΥ͂. ὅ τι] δουιθοθδίυν 

ὅτι. τέ ὅτι Ὁ. διὰ τί σαβαιθοπι8. παρ᾽] περὺ ΑΒΡ. 
900 ἢ, ἔχεν ΑΒ. ἔχη ΡΨ. ἶ 

351 ἃ. Μυνναχοῦ Β. δουδοθδέιν ΠΖινναχοῦ. ΠΙυννάκου ῬΟΙΙ Οἱ 5 
οὐάϊοθ5 11, 89. [ἡ Ὁ Πίος Ἰοοὰβ. ΘΙ 5515. ἀπαντήσας) ἀπαντή- 

σεις Β. εἶδεν] δονιθοθδίαν ὕδεν. συνηχϑέσϑη γνι.. ἐάν Ρ, 
συνήσϑη ΑΒ, συνήσϑη βιιρουβονρίο οὐ Ο,᾿ 
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μεν, ἔφην παῖ: ἐνταῦϑα γὰρ οἷ. ξένοι ἐοίχασιν ἀποϑνή- 
σχειν, τῶν δ᾽ ἀστῶν οὐδείς. 2ήϑου δὲ τοῦ κιϑαριστοῦ 

διεξιόντος περὶ μουσικῆς, “μόνῳ δὴ οὐχ ἔφη προσήκειν περὶ 
μουσικῆς λαλεῖν, ὃς γ᾽ ̓  ἔφην. τὸ ἀμουσύτατον τῶν ὀγο- 

“μάτων εἵλου, εἰ σεαυτὸν ἀντ᾽ ᾿Αμφίονος Ζηϑον καλεῖς. 

ἹΜαχεδόνα. δέ τινα κχιϑαρίζειν διδάσκων ἐχπιχρανϑεὶς ἐπὶ 
τῷ μηδὲν αὐτὸν ποιεῖν τῶν δεόντων, Εἷς Μακεδονίαν, ἔφη. 

44, Πρὸς βαλανείῳ ψυχρῷ καὶ φαύλῳ χεκοσμημένον 
ἰδὼν ἡρῷον λαμπρῶς, ὡς ἐξῆλθε λελουμένος χαχῶς, Οὐ 
θαυμάζω, ἔφη, ὅτι πολλοὶ ἀνάχεινται πίνακες’ ἕχαστον 
γὰρ τῶν. λουομένων ὡς σωϑέντα ἀνατιϑέναι. ἐν ΑἸἴνῳ δὲ 
ἔφη τοὺς μὲν ὀχτὼ μῆνας εἶναι «ψῦχος, τοὺς δὲ τέτταρας : 
χειμῶνα. τοὺς δὲ Ποντιχοὺς ἐκ τοῦ πολλοῦ ἥχειν πόντου" 
ὥσπερ ἐκ τοῦ ὀλέϑρου. τοὺς δὲ “Ῥοδίους ἐχάλει λευχοὺς 
Κυρηναίους. καὶ μνηστήρων πόλιν, τὴν δ᾽ “Πραάκχλειαν ἀν- 
δροκόρινϑον, καὶ τὸ Βυζάντιον μασχάλην τῆς “βλλάδος, 
τοὺς δὲ “ευχαδίους ἑώλους. Κορινϑίους, τοὺς δ᾽ μβρα- 

χιώτας μειβρακιώτας. ἐκ τῆς δ᾽ “Ἡρακλείας ὡς ἐξήει τὰς 

πύλας καὶ περιέσχόπει, ἐρομένου τινὸς τί περισκοπεῖ, 
αἰσχύνεσϑαι ἔφη μὴ ὀφϑῇ, ὥσπερ ἐκ πορνείου ἐξιών. ἰδὼν 
δ᾽ ἐν τῷ κύφωνι δεδεμένους δύο, Ὡς μιχροπολιτικὸν, ἐ ἕφη; 

τὸ μὴ δύνασθαι συμπληρῶσαι. πρὸς δὲ ἁρμονικόν τινα κη- 
πουρὸν ὄντω πρότερον ἀμφισβητοῦντ᾽ αὐτῷ περὺ ἄρμο- 
γίας ἔφη 

Ἄ᾿ιδοι τὶς ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην. 
ἐν ἽΜαρωνεί ἰᾳ δὲ συμπίνων τισὶν ἐϑέλειν ἔφη γνῶναι χατὰ 
τίνα τόπον ἐστὶ τῆς πόλεως, ἐὰν κατακαλύψαντες ἄγωσιν. 

εἶϑ᾽᾽ ὡς ἢγον, καὶ ἠρώτων, Κατὰ τὸ χαπηλεῖον, ἔφη. ὅτι 

301 Ὁ, ὅς γ᾽, ἔφη ΑΒ, Τρ θαιαγ ὅς γε, ΟΠπιῖθ50 ἔφη. τὸ] 
τὸν Β, εἰ σεαυτὸν] εἰς. ἑαυτὸν Β. ᾿Αμφίονος] ἀμφίονας Β. 

951 6. ψῦχος θὲ χειμῶνα ἐναηϑροπὶε Οσοιὰ 5 δ Ηἱρροοσξγαέοπι ἀρ 
δὗγο,; ἃᾳιὰ οἵ Ἰοοῖβ Ρ. 292, τοὺς δὲ ποντιπκοὺς Β. ΑΡοτγδε δὲ, 
τοὺς δὲ --- ὀλέθρου οπν. ΡΆ. δρη ΜΡ ον] τὴν “Ῥύδον μνηστήρων 
Οαβδυθοπι5. (ὁπ, Ρ. 952 "Ὁ, τὴν δ᾽ ΒΡΥ. χαὶ τὴν δ᾽ 1,. 

901 ἃ περισκοπεῖ ΑΒΟ. περισχοπεῖς ΡΥΤ,, “Αιδοι] αἰδοῖ Ῥ, 
ἄρδοι (οταῦβ. 

501 6. ἐϑέλειν) ἔχειν Ὁ οδἔ ϑρίέοῃις Ἠθθβο 611), εἶθ᾽ ΑΒῸ. 
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καπηλεῖα ἐδόχει. εἶναι ἢ Μαρώνεια. τὸν “δὲ Τηλεφάνην, 
ἐπεὶ ἀναφυσᾶν ἤρχετο, παρακατακείμενος, Ἄνω, “ἔφη, ὡς 
οἱ ἐρυγγάνοντες.“ τοῦ δὲ βαλανέως ἐν Καρδίᾳ δύμμα γῆν 
μοχϑηρὰν χαὶ ὕδωρ ἁλμυρὸν, παρέχοντος. γμμϑυρθυνεν τῷ 
ἔφη κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν.. 

45. Νικήσας δ᾽ ἐν “Σικυῶνι τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀνέ-: 

ϑηχὲν εἰς τὸ “Ισκληπιεῖον τρόπαιον ἐπιγράψας ΣΤΡΑΙ- 
ΤΟΝΙΚΟΣ Α4ΠπΠΌόῸ. ΤΩΝ ΚΑΚΩΣ ΚΙΘΑΡΙΖΟΝΤΩΝ. 
σαντος δέ τινος ἤρετο τίνος τὸ μέλος. εἰπόντος δ᾽ ὅτι 
Καρκίνου, Πολύ γε μᾶλλον, ἔφη, ἢ ἀνϑρώπου. ἐν α- 
ρωνείᾳ δ᾽ ἔφη οὐ γίνεσθαι ἔαρ, ἀλλ᾽ ἀλέαν. ἐν Φασήλιδε 

δὲ πρὸς τὸν παῖδα ᾿διαμφισβητοῦντος τοῦ βαλανέως περὶ 

τοῦ ἀργυρίου" ἣν γὰρ νόμος πλείονος λούειν τοὺς ξένους" 

3522 μιαρὲ, ἔφη παῖ, παρὰ χαλκοῦν μι μικροῦ Φασηλίτην 
ἐποίησας. πρὸς δὲ τὸν ἐπαινοῦντα ἵγα λάβῃ τὶ, αὐτὸς ἔφη 
μείζων εἰναι πτωχός. ἐν μικρᾷ. δὲ πόλει διδάσχων ἔφη) 

«ἄντη. οὐ πόλις ἐστὶν, ἀλλὰ μόλις, ἕν Πέλλῃ δὲ πρὸς 

φρέαριν προσελϑὼν ἠρώτησεν εἶ, πότιμον ἐστίν. εἰπόντων δὲ 
τῶν ἱμώντων, “Ἡμεῖς γὲ τοῦτο πίνομεν: Οὐχ ἄρ᾽ ̓  ἔφη, 
πότιμον ἐστίν. ἐτύγχανον δὲ οἱ ἄνϑρωποι χλωροὶ ὄντες. 
ἐπακούσας δὲ τῆς δῖνος, τῆς Τιμοϑέου 1 ὃ ν δ᾽ ἐργολά- 
βον, ἔφη. ὅἕτικτε καὶ μὴ ϑεὸν, ποίας ἂν ἠφίει φωνάς; 

ν Πιολυίδου δὲ -σεμνυνομένου ὡς ἐνίκησε Τιμόϑεον ὃ μαϑη- 

τὴς αὐτοῦ .Φιλωτᾶς, ϑαυμάζειν ἑἕφη; εἰ ἀγνοεῖ ὅτι αὐτὸς 

μὲν ψηφίσματα ποιεῖ, Τιμόϑεος δὲ νόμους. πρὸς ᾽ἄρειον 

"5 

εἴτα ΒΥΙ,. τηλεφάνει δὲ ἐπεὶ ἀναφυοᾶν ἤρχετο --- Ὁ : πιμᾶς δον ΘΙ 5 ἢ.. 
τῷ δὲ Τηλεφάνει 5ουΊρ51. τηλεφάνην ΛΒ. τηλεφάνη ΡΥΤ,. 

ἄναφυς ἀνήρχετο ΒΡ, ἄνω ἀἀά. ΑΒΟΡ ε6ἐ δρίίοπια ἨΟΘΒΟΠΕΙΙΙ. 

οπι. Ὑ1.. ϑάλατταν) ϑάλασσαν Β. ἀνέθηκεν) ἀνέϑεικεν Β,, 
᾿Ασκληπιεῖον] ϑονγιθεθαξιν ᾿σκληπεῖον. ͵ 

351 ἢ ἤρετο τίνος Οαβδαυθοπυβ. Αθογὰξ τέγος. ἀλλ᾽ Β. ἀλλὰ ' 

ΡΥΙ.. Φαοήλιδι] δου θαίαν Φασηλίδι. 
3502 ἃ. μικρᾷ] μικρὴ Β. πόλις ἐστὶν ΑΒ. ἐστὶν οπι. ΟΡΨΙ,. 

Πέλλῃ] πόλει Β.. δὲ οπ!. Β. προσελϑὼν 1.. εἰσελθὼν ΡΥ, 
εἰπόντων --- πότιμον ἔστιν ὁ. ΒΒ. 

352 Ὁ. ἀγνοεῖ ϑομννοῖρη. Τμϑροθαίαν ἀγνοεῖς. Ο μᾶθο Ομ βϊξ, 
“Αρειον)ὴ ἄριον Ὁ, δίας Ρ. 894, 44. χύριον παρὰ τοῖς ὕστερον 

"άρειος διὰ διφϑόγγου ὃ κατὰ τῆς ἀληϑείας φερωνύμως ἀρεῖκός. παρὰ δὲ 

τοῖς παλαιοῖς φέρεται καὶ διὰ τοῦ ἐῶτα χύριον ψάλτου τινὸς ὃ ᾿Αριος. 
περὶ οὗ λέγεται ὅτι “ΣΣιερατόνικος ὃ κιϑαρῳδὸς πρὸς ᾿ἄριον τὸν ψάλτην 
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δὲ τὸν ψάλτην. ὀχλοῦντα, τι αὐτὸν, Ψάλλ᾽ ἐς κόραχας, 
ἔφη. ἐν ΣΣικυῶνε δὲ πρὸς ναχοδέψην. γεγενημέγον., ἐπεὶ ἔλοι- 

δορεῖτό τε αὐτῷ καὶ Κακόδαιμον ἔφη, ΪΝΝακόδαιμον ἔφη. 
τοὺς δὲ Ῥοδίους ὃ αὐτὸς :Στρατόνιχος σπαταλῶνας χκαὺ 
ϑερμοπότας ϑεωρῶν ἔφη αὐτοὺς λευκοὺς, εἶναι Κυρηναίους. 

καὶ αὑτὴν δὲ τὴν “Ῥόδον ἐχάλει μνηστήρων πόλιν, χρώ- 
ματι μὲν εἰς ἀσωτίαν διαλλάττειν ἐχείνων ἡγούμενος αὐ- 
τοὺς, ὁμοιότητι δ᾽ εἰς καταφέρειαν ἡδονῆς τὴν πόλιν μνη- 

στήρων εἰχάζων. 
46. Ζηλωτὴς δὲ τῶν εὐτραπέλων λόγων τούτων ἐγένετο 

ὃ Στρατόνικος “Σιμωνίδου τοῦ ποιητοῦ, ὡς φησιν ἼἜφο- 
ρος ἐν δευτέρῳ περὶ εὑρημάτων, φάσχων χαὶ Φιλόξενον 

. , ᾳ.. κῷ 2 ΄ ᾿ , ᾿ 

τὸν Κυϑήριον περὶ τὰ δμοια ἐσπουδαχέναι. «Φανίας δ᾽ ὁ 
περιπατητικὸς ἐν δευτέρῳ περὶ ποιητῶν »Σ:τρατόνιχος (φη- 
σὶν) ὁ. ̓ 4ϑηναῖος δοχεῖ τὴν πολυχορδίαν εἰς τὴν ψιλὴν 
κιϑάρισιν πρῶτος εἰσενεγκεῖν, καὶ πρῶτος μαϑητὰς τῶν 

ἁρμονικῶν ἔλαβε χαὶ διάγραμμα συνεστήσατο. ἣν δὲ καὶ 
ἐν τῷ γελοίῳ οὐκ ἀπίϑανος."“ φησὶ δὲ καὶ τελευτῆσαι αὖ- 
τὸν διὰ τὴν ἐν τῷ γελοίῳ παρρησίαν ὑπὸ Νυικοκλέους τοῦ 
Κυπρίων βασιλέως φάρμαχον πιόντα, διὰ τὸ σχώπτειν αὖ- 
τοῦ τοὺς υἱούς. 

47. Τοῦ δ' ᾿Δριστοτέλους τεϑαύμαχα, ο ὃν πολυϑρύ- 
λητον πεποιήχασιν οἱ σοφοὶ οὗτοι, καλέ μου “ημόχριτε, 

χαὶ εἰ τῶν λόγων αὐτοῦ πρεσβεύεις, ὡς χαὶ τῶν ἅλλων 

ὀχλοῦντά τι αὐτῷ ἔφη τὸ, ψάλλ᾽ ἐς κόραχας. ΑΦΣΣικυῶνι δὲ] δὲ οτι. Β. 
γναχοδέψην ἴ,. καχκοδέψην ΒΥ, Αἀάϊαϊ καὶ. κακόδαιμον 

ἔφη ΒΡ. ἔφη οπι. ΨΙ,. ψεσα βογιρέιγα τ1508 δβέ ἘρΡΙΓΟΤΩ65 διιοίουγ: ἱπ 
Ὁ δπίπι 5810 βου ρέιπι, πρὸς νακοδέψην λοιδορούμενον αὐτῷ, ἐπεὶ ἐκεῖνος 

Ψ᾽ 
κακόδαιμον ἔφη, οὗτος νακόδαιμον ἔφη. γνακόδαιμον») κακόδαιμον Ῥ. 

᾿Αἀάϊάϊ ὁ. αὐτὸς «Στρατόνικος 0πι. Β. ΒΙεέογίτπι πὶ 

ἘΠοάϊο5β οπι. Ὁ. αὐτοὺς Β. τοοίο: οοηῇ, Ρ. 351 ο. ἐπ ἀρχροῷ 
αὐτοῦ. 

902 ὁ. ὑἡφὴν πόλιν] τὴν πόλιν πόλει Τουρίυβ Ἐπιοπᾶ. νο]. ἢ". ῥ. 
508. ὃ Στρατόνιχος οπι. Β, φανίας ῬΥ͂Τ,. φαινίας ΑΒ. οὔ. 

ἁρμονικῶν ϑομννεῖρη. ἁρμονιῶν ὙΠ. ἀρμενιχῶν. Ἁ. ἀρμενιῶν  Ῥ. 
ἴῃ Ο πιῷ Ἰοοὰβ Οηιΐββιι8. 

852 ἃ. φησὶ] φασὶ Ῥ, παρρησίαν] (οηΐ, Ρ. 349 ἢ. πολυ- 
ϑρύλητον) δον! θδκιν πολυϑρύλλητον. ψῷν λόγων] τοὺς λόγους 
ϑομν οἰ βῃ. 

ΑἸΗΕΝΑΕΙΙ5, ΠῚ. 50 
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φιλοσόφων τὸ χαὲ ῥητόρων, τῆς ἀχριβείας, πότϑ μαϑὼν 
ε ἢ παρὰ τίνος ἀνελϑόντος ἐκ τοῦ ̓βυϑοὺῦ Πρωτέως ἢ Νη- 

ρέως, τέ ποιοῦσιν οἱ ἰχϑύες, ἢ πῶς κοιμῶνται ἢ πῶς 

διαιτῶνται. τοιαῦτα γὰρ συνέγραψεν, ὡς εἶναι κατὰ τὸν 
κωμῳδιοποιὸν ϑαύματα μωροῖς. φησὶ γὰρ ὅτι. κήρυκες 
μὲν χαὶ πάντα τὰ ὀστρακόδερμα ἀνόχευτον αὐτῶν ἔστι 
τὸ γένος, χαὶ ὅτι ἡ πορφύρα καὶ ὁ κήρυξ μακρόβια. ζῆν 
γὰρ τὴν πορφύραν ἔτη ἕξ, πόϑεν αὐτῷ εἰδέναι; καὶ ὅτε 
ἐπὶ πλεῖστον χρόνον ἐν ὀχείῳ γίνεται ἡ ἔχιδνα " καὶ ὅτι 

τ μέγιστόν ἐστιν ἡ φάττα, δεύτερον δὲ ἡ οἰνὰς, ἐλάχιστον 
δὲ ἡ τρυγών. πόϑεν δ᾽ ὅτι ὃ μὲν ἄρρην ἵππος ξῇ ἔτη 
πέντε χαὶ τριάχοντα, ἡ δὲ ϑήλεια πλείω τῶν τεσσαράχον- 
ταὶ βιῶναι φήσας τινὰ καὶ ἑβδομήκοντα πέντε. ἱστορεῖ 
δὲ ὅτι καὶ ἐκ τῆς τῶν φϑειρῶν ὀχείας αἱ κόνιδες γεν- 
ψῶνται. καὶ ὅτι ἐκ τοῦ σχώληχος μεταβάλλοντος γένεται. 
κάμπη, ἐξ ἧς βομβυλιὸς, ἀφ᾽ οὗ ὁ νεκύδαλλος ὀνομαζό- 
μενος. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς μελίσσας βιοῦν φησι μέχρι ἑτῶν 
ἕξ, τινὰς δὲ καὶ ἑπτά. οὐκ ὦφϑαι δέ φησιν οὔτε μέλισ- 

5368σαν οὔτε χηφῆνα ὀχεύοντας, ὅϑεν οὐκ εἶναι δωδεῖν πό-- 
τερὰ αὐτῶν ἄρρενα ἢ ϑήλεα. πόϑεν δὲ ὅτε οἱ ἄνϑρωποι 
ἥσσονες μελισσῶν" ἀεὶ γὰρ αὗται τὴν ἰσότητα τοῦ βίου. 
τηροῦσιν, οὐ μεταβαλλόμεναι, ἀλλ᾽ ἀγείρουσαι καὶ ἀδὲ- 
δάχτως ποιοῦσαι" οἱ δ᾽ ἄνϑρωποι ἥσσονες μελισσῶν καὶὲ 

πλήρεις οἰήσεως, ὡς ἐκχεῖναν μέλιτος" πόϑεν διετήρησεν; Ὁ 

ἐν δὲ τῷ περὶ μαχροβιότητός φησιν ὅτι ὠπταέ τις μυῖα 
ὄτη ἕξ ἢ ἑπτὰ ζήσασα. τίς γὰρ τούτων ἡ ἀπόδειξις: 

48. Ποῦ δὲ εἶδεν ἐκ κέρατος ἐλάφου κισσὸν ἀναφύν- 
τά; γλαῦχες δὲ, φησὶ, καὶ κόρακες ἡμέρας ἀδυνατοῦσι 

3952 6. κωμῳδιοποιὸν ΑΒ. χωμῳδοποιὸν ΡΥ... καὶ πάντα] πατὰ 
πάντα Β, χῆρυξ ΡΥ... καὶ ὅτι} καὶ οπι, Β, ἡ ἔχιδνα 
ΑΒ. ἡ οπι. ΡΥ͂Ί,. " ; 

902 ἢ αὶ οἰνὰς] καὶ οἶχὰς Β. πέντε καὶ τριάκοντα ἈΒΟ, τρεί- 

κοντα πέντε Ὑ1,.. Σὲ ΡΒ. βιῶναν Ο. βιῶσαν ΡΥΤ,. κόνιδες ΑΟΡΥ. 

πκονίδες 1,. βομβυλιὸς Α, βομβύλιος Ψ1ω. δροοπία εατεὲ Ρ. 1π Ὁ 
του ρέαγα ᾿πέοῦ βομβυλίος εξ βομβυλιὸς ατιθίσαυς, ψεχύδαλλος ΑΒΟ. 
γεκύδαλος ΡΥ, τινὰς ΑΒ, τινὰ ΒΥ͂Ι,. τινὲς Ο. 

903 ἃ, ϑήλεα ΑΒΟΡ, ϑήλεια Ψ1.. μυῖα οπι. Ο οὐπὶ Ἰδοιιπᾶ- 
ἄναφύντα)] ϑονθεραίαγ ἀναφῦντα. ᾿ κύρτιτες) νυκτικόρακες 

Αγ βίοί, Η. Δ, 1Χ, 28, 10 ν᾿. 444. 
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» βλέπειν" διὸ νύχτωρ τὴν τροφὴν ἑαυτοῖς ϑηρεύουσι. καὶ 
οὐ πᾶσαν νύχτα, ᾿ἀλλὰ τὴν ἀρχέσπερον. καὶ τὰς ἰδέας δὲ 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν οὐχ ἐμφερεῖς εἶναι. τοῖς μὲν γὰρ 
γλαυχαὶ, τοῖς δὲ μέλαιναι. τοῖς δὲ χαροποί. ἀνθρώποις 
δ᾽ ὅτι παντοῖος ὁ ὀφθαλμὸς, ἠϑῶν τε διαφορὰς εἶναι 
περὲ τοὺς ὀρθϑαλμοὺς λέγει" τοὺς μὲν γὰρ αἰγωποὺς τῶν 
ἀνθρώπων πρὸς ὀξύτητα μὲν ὄψεως εὖ πεφυχέναι, τὰ δ᾽ 
ϑη βελτίστους εἶναι. χαὶ τῶν ἄλλων τοὺς μὲν ἐχτὸς 

ἔχειν τοὺς ὀφθαλμοὺς, τοὺς δὲ ἐντὸς, ἄλλους δὲ μέσως. 
ὁ χαὶ τοὺς μὲν ἔντος ὀξυωπεστάτους εἶναι. τοὺς δὲ ἐχτὸς 

χαχοηϑεστάτους " οἱ δὲ μέσως, φησὶν. ἔχοντες ἐπιεικεῖς. 

εἶναι “δέ τινας χαὶ σχαρδαμυχτιχοὺς, τοὺς δ᾽ ἀτενεῖς, 

τοὺς δὲ μέσους" ἀναιδεῖς δ᾽ εἶναι τοὺς σχαρδαμυχτιχοὺς, 
ἀβεβαίους “ δ᾽ εἶναι τοὺς ἀτενεῖς" τοὺς δὲ μέσους βελτί-- 
στῶν ἠἡϑῶν. μόνον τε ἄνϑρωπον τῶν ζώων τὴν χαρδίαν 
ἔχειν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μέρεσι. τὰ δ᾽ ἄλλα ζῶα ἐν τῷ 
μέσῳ. καὶ τοὺς ἄρρενας τῶν ϑηλειῶν πλείονας ὀδόντας 

ἔχειν. τετηρῆσϑαι δέ φησι τοῦτο χαὶ ἐπὶ προβάτου χαὶ 
ἐπὶ συὸς καὶ ἐπὶ αἰγός. τῶν δὲ ἰχϑύων οὐδένα γεννᾶ- 

ἃ σϑαι ὄρχεις ἔζοντα. μαστόὺς δὲ οὔτ᾽ ἰγϑὺν ἔχειν οὔτε 
ὄρνιϑας. δελφῖνα δὲ μόνον οὐκ ἔχειν χολήν. ἔνιοι δὲ, 
φησὶν, ἐπὶ μὲν τῷ ἥπατι οὐκ ἔχουσι χολὴν, ἀλλὰ πρὸς 
τοῖς ἐντέροις. ὡς ἔλοψ καὶ συναγρὶς καὶ σμύραινα καὶ 
ξιφίας χαὶ χελιδών. ἡ δὲ ἀμία παρ᾿ ὅλον τὸ ἔντερον 
παρατεταμένην ἔχεν τὴν χολήν" ἱέραξ δὲ καὶ ἰκτῖνος πρὸς 

353 Β.. ἀρχέσπερον] ᾿ὐβιξαίαμη ε8ὲ ἀκρέσπερον. χαροποί] χαρω- 
ποΐ ἈΡ. χαροπαί ΗΝ ΒΟΠποΙᾶοσ, δα ἀγιβίοί, Η, Δ. νοὶ]. ΕΥ̓ὦὠ, ν. 290. 

ὅ ὀφθαλμὸς Ο, ὃ οπι. ΡΥΊ,. 
858 -ς, τοὺς μὲν ἐντὸς Α, τοὺς μὲν ξντὸς ὄντας Ὁ. τοὺς μὲν ΡΥ, 

Ῥοϑέ ἐπιεικεῖς Ό 516 ΒΕΤΕΤΕ; καὶ τοὺς μὲν σκαρδαμυκτικοὺς ἀναιδεῖς εἶ-- 

γαι" ἀβεβαίους δὲ τοὺς ἀτενεῖς ---. σπαρδαμυστικοὺς » τοὺς δ᾽ ἅτε 

γεῖς, τοὺς δὲ μέσους (μέσως Β)" ἀναιδεῖς δ΄ εἶναι τοὺς σχαρδαμυκτικοὺς, 

ἀβεβαίους δ᾽ εἶναι ΑΒ δὲ Ἰοοίοποβ Ἀδρίαπδο, σχαρδαμυχτικοὺς, καὶ 
τοὺς μὲν ἀναιδεῖς εἶναι, ἀβεβαίους δ᾽ εἶναι Ψ1,, σκαρδαμυχτικοὺς ἄβε-- 

βαίους δ᾽ εἶναι ῬΙ'Ι ἀναιδεῖς εἰ ἀβεβαίους γοοῖα ἐξαπβρομῖέ ΒοΒινεῖρῃ. 
μέδονς!] μέσως Β. ἔχειν Δα, ΑΒ6. οπιν, ΡΥ. μέρεσυ 

ὁπ. Β. ζῶα οχ. Β. τετηρεῖσϑαιν 13. δέ φησι Ὁ. δέ οπι. ΡῬΎΙ. 

“353 ἃ" ἔλοψ Β, ἕλλον ῬΥΙ, εἐὲ δεμινοῖσα, ϑαϊεο. ἐχέξίνος] 

δου θαΐαν ἔκτενος. ἡ 
0.5 
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τῷ ἥπατε καὶ τοῖς ἐντέροις" ὁ δὲ αἰγοκέφαλος πρὸς τῷ 
ἥπατι χαὶ τῇ κοιλίᾳ" περιστερὰ δὲ καὶ ὄρτυξ καὶ χελι- 
δὼν οἱ μὲν πρὸς τοῖς ἐντέροις, οἱ δὲ πρὸς τῇ κοιλίᾳ. 

ς 449. 7ὰ δὲ μαλακόδερμά φησι καὶ τὰ ὀστρακόδερμα 
καὶ τὰ σελαχώδη καὶ τὰ ἔντομα πλείονα χρόνον ὀχεύειν. 
δελφῖνα δὲ χαί τινας τῶν ἰχϑύων παρακατακπλινομένους 
ὀχεύειν, καὶ εἶναι τῶν μὲν δελιίνων βραδεῖαν τὴν μέξιν, 
τῶν δὲ ἰχϑύων ταχεῖαν. ἔτι ὁ λέων, φησὶ, στερέμνια ἔχει 
τὰ ὀστᾶ χαὶ κοπτομένων αὐτῶν ὥσπερ ἐκ τῶν λίϑων πῦρ 
ἐχλάμπει. δελφὶς δὲ ὀστᾶ μὲν ἔχει καὶ οὐκ ἄκανθαν, τὰ 
δὲ σελάχη καὶ χόνδρον χαὶ ἄχανϑαν. τῶν δὲ ζώων τὰ μὲν 
εἶναι γερσαῖα, τὰ δὲ ἔνυδρα, τὰ δὲ πυριγενῆ. εἶναν δέ 

ἔτινα χαὶ ἐφήμερα καλούμενα, ἃ μίαν μόνην ἡμέραν ζῆν. 
τὰ δὲ ἀμφίβια εἶναι, ὡς τὸν ποτάμιον ἵππον καὶ κροχό- 
δειλον χαὶ ἔνυδριν. πάντα τε τὰ ζῶα δύο ἡγεμόνας ἔχειν 
πόδας, καρχίνον δὲ τέσσαρας. ὅσα δ᾽ ἔναιμά ἐστι, φησὶ, 
τῶν ζώων, 1 ἄποδά ἐστιν ἢ δίποδα ἢ τετράποδα" ὅσα δὲ 
τῶν τεσσάρων πλείονας ἔχει πόδας ἄναιμά ἐστι. διὸ καὶ 
πάντα τὰ κινούμενα τέτταρσι σημείοις κινεῖται " ἄνϑρωπος 
μὲν δύο ποσὶ καὶ χερσὶ δύο, ὄρνις δὲ δύο ποσὲ καὶ δύο 
πτέρυξιν, ἔγχελυς χαὶ γόγγρος δύο πτερυγίοις καὶ δύο 

838δλ καμπαῖς. ἔτι τῶν ζώων τὰ μὲν ἔχει χεῖρας, ὡς ἀἄνϑρω- 
στος᾿" τὰ δὲ δοχεῖ, ὡς πίϑηχος. οὐδὲν γὰρ τῶν ἀλόγων 
ζώων δίδωσι καὶ λαμβάνει, πρὸς ἅπερ αἱ χεῖρες ὄργανα Ὁ 
δέδονται. πάλιν τῶν ζώων τὰ μὲν ἄρϑρα ἔχει, ὡς ἄν- Ὁ 
ϑρωπος, ὄνος, βοῦς, τὰ δὲ ἀναρϑρά ἔστιν, οἷον ὄφεις, 
φστρεα, πλεύμονες. πολλά τὲ τῶν ζώων οὐ χατὰ πᾶσαν 

393 6. παρακαταχλινομένους ὀχεύειν) ὀχεύειν οτι. Β᾽ ἐκλάμπει 
6. ἐκλάμπειν ῬΎΤ,. τῶν δὲ ζώων Ὀαβαυθοπυβ, Τὐῦτὶ τῶν δ᾽ 
ἐχϑύων, ἴῃ Ὁ δίς Ἰοσιιβ Ομ 5515. 

508 ἢ, καὶ ἐφήμερα ἈΡΨΥ͂, ζῶα χαὸ ἐφήμερα 1. ζῶα ἐφήμερα Β. 
μόνον Ἷ,. μόνην ΒΡΥ͂. εἶναν οἵη. Β. καρκίνον Ῥ, καρκῖνον 1). 

ἢ τετράποδα οτὰ, Β. κινείται) κινεῖσϑαι β. ἄνθρωπος 
μὲν Τ,. ἄνϑρωπος δὲ ΒΡΥ, χερσὶ δύο] χερσὴν Β. ὄρνις} ὄρνιξ Β. 

394 ἃ. ἀλόγων ζώων] ζώων ομι. Β. δέδονται ΑΒΟΡΨΥ. δίδον- 
τῶν Ἷ, ὁχ 481}, τὰ μὲν ἄρθρα ἔχεν (ἔχειν Β), ὡς ἈΒ. τὰ μὲν ἔχει 

ἄρϑρα, ὡς Ὁ. τὰ μὲν ἄρθρα, ὡς Ῥι τὰ μὲν ἔναρϑρα, ὡς Ψ.. ὠἐἔσειν, 
οἷον οπὶ, Β. ὄφεις) ὄφις Β, πλεύμονες ΑΘ. πνεύμονες ΡΨΤ, 
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ΞῚ - ἈΚ δι 
-Ξ- ἘΞ ὦ ἧς ἰοῦ .." ᾿ ΝΡ ΩΝ ᾿ 
Ξ' «Ὁ “᾿ φαίνεται; οἷον τὰ φωλεύοντα. χαὶ ὁσὰ δὲ μὴ φω- 

ς ΓΕ ϑέων , [οῇ , Ν , Ξ Ξ.8..7). οὐκ ἀδὲ φαίνεται, οἷον χελιδόνες καὶ πελαργοί. 
φ᾿ ᾿ ᾿ " ͵ Ν ι , ς [ΞΗ 50. Πολλὰ δὲ ἔχων ἔτε λέγειν περὶ ὧν ἐλήρησεν ὃ 

» φαρμακοπώλης παΐομαι, καίτοι εἰδὼς καὶ ᾿Επίχουρον τὸν 
φιλαληϑέστατον ταῦτ᾽ εἰπόντα περὶ αὐτοῦ ἕν τῇ περὲ 
ἐπιτηδευμάτων ἐπιστολῇ, ὅτε χαταφαγὼν τὰ πατρῷα ἐπὲ 

αὐ ΔΑ ἃ , ὧν ; ; 
αὐῥιονείδῳ ὠρμήσεν" χαὶ ὅτι ἐν' ταύτῃ καχῶς πράττων ἐπε 

τὸ φαρμαχοπωλεῖν ἡλϑεν" εἶτα ἀναπεπταμένου τοῦ {{λά-. 
τωνὸς περιπάτου, φησὶ, παραβαλὼν ἑαυτὸν προσεχάϑισε 
τοῖς λόγοις, οὐκ ὧν ἀφυής. καὶ κατὰ μικρὸν εἰς τὴν 
ϑεωρουμένην ἐξῆλθεν. οἶδα δὲ ὅτι ταῦτα μόνος ᾿Επίχου- 

ὁ ρὸς εἴρηκε χατ᾿ αὐτοῦ, οὔτε δ᾽ Εὐβουλίδης, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
Κηφισόδωρος τοιοῦτόν τι ἐτόλμησεν εἰπεῖν κατὰ τοῦ Στα- 
γειρίτου, καίτοι χαὶ συγγράμματα ἐχδόντες χατὰ τἀνδρός, 

ἐν δὲ τῇ αὐτῇ ἐπιστολὴ ὁ ᾿Επίχουρος χαὶ Πρωταγόραν 
φησὶ τὸν σοφιστὴν ἐξ φορμοφόρου χαὶ ξυλοφόρου πρῶ- 
τον μὲν γενέσϑαι γραφέα Δημοχρίτου" ϑαυμασϑέντω δ᾽ 
ὑπ᾽ ἐκείνου ἐπὲ ξύλων τινῶν ἐδίῳ συνϑέσει ἀπὸ ταύτης 
τῆς ἀρχῆς ἀναληφϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ διδάσχειν ἐν 
κώμῃ τινὲ γράμματα, ἀφ᾽ ὧν ἐπὶ τὸ σοφιστεύειν ὁρμῆ- 

ἀ σαι. χἀγὼ δὲ, ἄνδρες συνδαιταλεῖς, ἀπὸ τῶν πολλῶν τού- 
τῶν λόγων τὴν ὁρμὴν ἔχω ἐπὶ τὸ ἤδη γαστρίζεσϑαι. 
εἰπόντος οὖν τινος ἔτι παρασχευάζεσϑαι τοὺς μαγείρους, 
διὰ τὴν πολλὴν τῶν λόγων ἑστίασιν, ἵνα μὴ ψυχρὰ πα- 
ρατιϑῶσιν" οὐδεὶς γὰρ ἄν φάγοι ψυχρῶν" ὁ Κύνουλκας. 
ἔφη, κατὰ τὸν ᾿Αλέξιδοε τοῦ κχκωμῳδιοποιοῦ Μίλκωγα, 
ἐγὼ, φησὶν, 

ἂν μὴ παραϑῶσι ϑερμά. τἀγαϑὸν Πλάτων 
ἁπανταχοῦ φησ ἀγαϑὸν εἷναι. μανϑάνεις: 

384 Ἀ, προσεκάϑιοε ἵ,. παρεκάϑισε ΡΥ. καὶ κατὰ --- ἔξηλϑεν] 
καὶ κατὰ μικρὸν γέγονεν (ἐγένετο δριἕοπια ΗΟΘΒΟΝ 6111) οἷός ἐστι Ὁ. 

394 ο. ὃ ᾿Επίκουρος οπι. Β. τινῶν] τινὲ Ῥ. ἐπὶ τὸ σο- 
φιστεύειν] ἐπισοφιστεύειν Β, 

904 ἃ, ἔχω ἐπὶ) ἔχω πρὸς Β. εἰπόντος --- παρασπευάξεσϑαι 
δᾶ. 1,. οι. ΡΥ, τοῦ κωμῳδιοποιοῦ ϑοΠνοῖ ἢ, δἀϊέῖο. τοῦ κωμῳ- 

δοποιοῦ ῬΨΓ,, οπι. Β, Αἰοχῖᾷῖβ υϑύϑιι5 οὶ. Ὁ, ν. 1. ἀν. 
δογθοθαίαν ἐὰν. δυϊθτὶ τἀγαθὸν πλάτωνα πανταχοῦ φὴς. Οοττγοχιέ 

αἰνουα ἔπ Εχοογρεῖβ νυ. 881. 
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τὸ δ᾽ ἡδὺ πάντωο ἡδὺ, κἀκεὲ κἀνϑάδε. ΕΜ ἜΤ 

ε οὐκ ἀχαρίστως δὲ χαὶ “Σφαῖρον, τὸν συσχολάσαντα͵ ἐὼν. 
-Χρυσίππῳ παρὰ Κλεάνϑει, μετάπεμπτον δὲ γενόμενον εἰς 

᾿ἡλεξάνδρειαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως Πτολεμαίου, κηρίνων.. 
ποτὲ ἐν τῷ δείπνῳ παρατεϑεισῶν ὀρνίϑων, ἐχτείναντα 
τὰς χεῖρας ἐπισχεϑῆναι ὑπὸ τοῦ βασιλέως. ὡς ψεύδει ἀμᾺ 

χατοϊεοθέμονον. τὸν δ᾽ εὐδτόχως ἀποφήνασϑαι εἰπόντα οὐ 

τούτῳ συγκατατίϑεσθαι, ὅτι εἰσὶν ὄρνεις, ἀλλ᾽ ὅτι εὔ- 

λογόν ἐστι ταύτας ὄρνεις εἶναι. διαφέρειν δὲ τὴν καταλη- 
Γ πτικὴν φαντασίαν τοῦ εὐλόγου" τὴν μὲν γὰρ ἀδιάψευστον 

εἶναι, τὸ δ᾽ εὔλογον ἄλλως ἀποβαίνειν. χαὶ ἡμῖν οὖν 
χατὰ τὴν χαταληπτικὴν φαντασίαν χαὸὶ τῶν χηρίνων πε- 

ριενεχϑήτω, ἵνα κἂν κατὰ τὴν ὄψιν πλανᾶσϑαι δυνώμε- 
ϑα, ἵνα μὴ πάντα λαλῶμεν. 

380 51. Καὶ μελλόντων ἤδη δειπνεῖν ἐπισχεῖν ἐχέλευσεν 
ὁ Δάφνος, ἐπειπὼν τὸ ἐκ Μαμμακύϑου ᾿«“ρισταγόρου ἢ 
ὐρῶν Μεταγένους ἰαμβεῖον 

Ὥσπερ ἐπειδὰν δειπνῶμέν που; τότε ἘΑ͂Ν λαλοῦ- 
μὲν ἅπαντες.. 

χἀγώ Ῥῆμι ἐνδεῶς εἰρῆσϑαι τὸν περὶ ἰχϑύων λόγον, ἡβδὸ 
«εεἰρηχότων καὶ ᾿ΑΙσχληπιαδῶν παίδιονς (φιλοτίμου λέγω ἐν. ἢ 
τοῖς περὶ τροφῆς καὶ Μνησιϑέου τοῦ ᾿Αϑηναίου. ἔτε δὲ Ὁ 
Διφίλου τοῦ ΣΣιφνίου. οὗτος γὰρ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
περὸ τῶν προσφερομένων τοῖς νοσοῦσιν χαὶ τοῖς ὑγιαί- 

» γουσί φησιν ὅτι τῶν ϑαλασσίων ἰχϑύων οἱ μὲν πετραῖοί 
εἰσιν εὔφϑαρτοι, εὔχυλοι, σμηκχτιχοὶ, κοῦφοι, ὀλιγότρο- 
φοι, οἱ δὲ πελάγιοι δυσφϑαρτότεροι. πολύτροφοι, δυσοι- Ὁ 

Ψ. 3: τὸ δ τό 8᾽ ΕΒ. κἀχεῖ αἀᾶ, ΑΒ. οπι, ΡΨ. β 
] 354 6. οὐκ ἀχαρίστως ΑΒΡΥ͂, οὐκ ἀχαρίτως ἴ,. οπι. Ὁ. Σφοαῖ- 

ρον] -“Σφαῖρόν φασι ϑοϊινν οἰ ἢ. χηρίνων: --- ἄρνίϑων] κηρίνας ῥόας 
'π οδᾶάρθηι παυγαϊίοηθ. ποπιῖπδέ ΪΟΡΘμ65 Γϑον, ΝΠ, 177, ψεύ- 
δὲει] ψευδεῖ φαντασίᾳ ἸθΙΟΡ ΘΠ 68, Μ᾽ διέ 

9594 ἢ ἄλλως] ἄλλος 6. καταληπτικὴν]. ἀντιληπτικὴν Β, 
05 ἃ. ἐκέλευσεν ΑΒ, ἐκέλευεν ΡΥ... ἜἘἘρίέοπιθ, παροιμέα ἀρ-- 

χαία τὸ, ἐπειδὰν ---- ἅπαντες. ᾿Αρισταγόρου θα! οδτηρῖι5., δαἀάροι- 

ἄππι, υἱάϊε, ψι. ΧΠΙ. ν, 571 Ρ. ᾿ ὐρῶν Οαβαυθοπιϑ. βύρων 
ΡΥΙ.. ἐάμβιονλ ἰαμβίον Ἐ.. ἐπιγραφομένῳ οἢι. Β. 

90 Ρ. καὶ τῶν πετραίων ---- διαλλάττεν οὁπὶ. Ὁ, 
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κογόμητοι. καὶ τῶν ᾿'πετραίων ὁ φυχὴν χαὶ ἡ φυκλὶς, ἁπα- 
λώτατα ἰχϑύδια ὄντα ἄβρωμα καὶ εὔφϑαρτά ἐστιν, ἡ 
δὲ πέρχη τούτοις προσεοικυῖα κατὰ τόπους ὀλίγῳ διαλ- 
λάττει. οἱ δὲ κωβιοὶ ἀναλογοῦσι τῇ πέρχῃ ὧν οὲ μιχροὲ 
χαὶ οἱ λευκοὶ ἁπαλοί εἰσίν, ἄβρωμοι, εὔχυλοι, εὔπεπτοι" 

ς οἱ δὲ χλωροὶ, καλοῦνται δὲ καυλίναι., ξηροέ εἰσε καὶ ἀλι- 
πεῖς. αἱ δὲ χάνναι ἁπαλόσαρχοι, σχληρότεροι δὲ τῆς πέρ- 
κης. ὁ δὲ σχάρος ἁπαλόσαρχος, ψαϑυρὸς, γλυκὺς, κοῦ- 
φος, εὔπεπτος, εὐανάδοτος,, εὐχοίλιος. τούτων δ᾽ ὁ πρόσ-- 
φατος ὕποπτος, ἐπειδὴ τοὺς ϑαλαττίους λαγὼς ϑηρεύον-- 
τες σιτοῦνται" διὸ χαὶ τὰ ἐντὸς χολέρας ποιητικὰ ἔχει. 
ἡ δὲ χαλουμένη κηρὶς ἁπαλόσαρχος, εὐκοίλιος, εὐστόμα- 

ἃ χος᾽ ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς παχύνει χαὶ σμήχει. ὀρφὸς ἢ ὀρ- 
φὼς εὔχυλος, πολύχυλος, γλίσχρος, δύσφϑαρτος, πολύ- 
τροφος, οὐρητικός. τὰ δὲ πρὸς τῇ χειραλῇ αὐτοῦ γλίσχρα, 
εὔπεπτα, τὰ δὲ σαρχώδη δύσπεπτα, βαρύτερα" ἁπαλώτε- 
ρον δὲ τὸ οὐραῖον" φλέγματος δ᾽ «ἐστὲ δραστιχὸς ὁ ἐχϑὺς 
χαὶ δύσπεπτος. αἱ δὲ σφύραιναν τῶν γόγγρων εἰσὶ τροφι- 
μώτεραι. ἡ δὲ λιμναία ἔγχελυς τῆς ϑαλασσίας ἐστὶν εὐ-- 
στομωτέρα χαὶ πολυτροφωτέρα. τῷ δὲ μελανούρῳ ἀναλογ εξ 
ὁ χρύσοφρυς. σχορπίοι δὲ οἱ πελάγιοι χαὶ κιρροὶ τροφιμώ- 

6 τερον τῶν τεναγωδῶν τῶν ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς τῶν μεγάλων.“ 
52. οΣπάρος δὲ δριμὺς, ἁπαλόσαρχος, ἄβοωμος, 

εὐστύμαχος, οὐρητιχὸς, οὐκ ἄπεπτος" ταγηνιστὸς δὲ δύσ- 
πεπτος. τρίγλη εὐστόμαχος, παραστύφουσα, σχληρόσαρ- 
κος, δύσφϑαρτος, ἐερεχτικὴ κοιλίας, καὶ μάλιστα ἡ ἐξ 
ἀνθράκων" ἡ δὲ ἀπὸ τηγάνου βαρεία καὶ δύσπεπτος, κοι- 
γῶς δὲ πᾶσα αἵματος ἐχχριτική. συνόδους χαὶ χόραξ τοῦ 

φυκὴ»}] φύκης ϑοἢννοῖρῖι. ἄβρωμα) ϑδονδορθαίαν ὥβρομα οὲ ἱπῆτα 
ἄβρομοι-. 

855 σ, παχύνει παχύνη Β. ἢ ὀρφὼς) καὶ ὀρφὼς Β. 

20 ἀ, πολύτροφος] πολύχυλος Ῥ, ἡδὰνορω 8. λιμναίαἹ 
1 τὶ λιμνία, αυυσὰ ἴπ Οὐβδαθομὶ οδἀϊίίοπο ἐθυ τα ἴῃ λιμναῖα πιαξᾶ- 

ἔχηι 688έ. εὐστομωτέρα ὦ οἰ Ὁ οογΓοοίυ8. Γαδ ρδίυν ἀστομωτέρα. 
χρύσοφρυς) χρυσόφρυς Ρ. 

305 6, μεγάλων] μελάνων (οταῦβ δὰ Χοποοδίοπι γ. 98. 

ἄβρωμος] ϑδογθεραίας ἄβρομος, παραστρύφουσα Ἀ, ὀυνόδους 
σονύδοος Β. 
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μὲν αὐτοῦ γένους εἰσὶ, διαφέρει δ᾽ ὁ χάραξ, φάγρος, γίνε- 
ἔ ται μὲν καὶ “ποτάμιος, καλλίων δ᾽ ἐστὶν ὁ ϑαλάττιος. 

καπρίσκος καλεῖται μὲν καὶ μῦς, βρωμώδης. δ᾽ ἐστὲ χαὶ ᾿ 
σκληρὸς, κιϑάρου δ᾽ ἐστὶ δυσπεπτότερος" δέρμα δὲ ἔχει 
εὔστομον. ῥαφὶς ἢ βελόνη, χαλεῖταν δὲ καὶ ἀβλεννὴς. δύσ- 
πεπτος, ὑγρὸς. εὐχοίλιος. ϑρίσσα καὶ τὰ ὁμογενῆ 2. χαλκὶς 
καὶ ἐρέτιμος, εὐανάδοτος. κεστρεὺς δὲ γίνεται μὲν χαὶ ϑα- 
λάσσιος καὶ λιμναῖος καὶ ποτάμιος. οὗτος δὲ. φησὶ, χα- 

850 λεῖται χαὶ ὀξύρυγχος " κορακῖνος δ᾽ ὁ ἐκ τοῦ Νείλου. 
ἥττων ὃ ὁ μέλας τοῦ λευχοὺ χαὶ ὁ ἑφϑὸς τοῦ ὀπτοῦ" 

οὗτος γὰρ καὶ εὐστόμαχος χαὶ εὐχοίλιος. σάλπη σχληρὰ, 
ἄστομος. χρείσσων δὲ ἐν ᾿“λεξανδρείῳ καὺ ἡ ἐν τῷ φϑινο- 
πώρῳ γινομένη" ὑγρόν τι γὰρ καὶ. λευκὸν, ἔτι δὲ καὶ 
ἄβρωμον ἀνίησιν. ὁ γρύλλος ὅμοιος μέν ἔστιν ἐγχέλει, 
ἄστομος δέ. ὁ δὲ ἱέραξ σχληροσαρκότερος μὲν χόχκυγος, 
τοῖς δ᾽ ἄλλοις ὅμοιος" καὶ ὁ κόραξ ἱέρακος σχληρότερος. 
οὐρανοσχόπος δὲ χαὶ ὁ ἄγνος καλούμενος, ἢ καὶ καλλιώ- 
ψυμος, βαρεῖς. βῶξ δὲ ἑφϑὸς, εὔπεπτος, εὐανάδοτον ὑγρὸν 
ἀνιδὶς, εὐχοίλιος" ὁ δ᾽ ἀπ᾿ ἀνθϑράχων γλυκύτερος καὶ ἅπα- 
λώτερος. βάχχος εὔχυλος, πολύχυλος, εὔτροφος. τράγος 
οὐχ εὔχυλος, ἄπεπτος, βρωμώδης. ψῆτται, βούγλωσσοι, 
εὔτροφοι χαὶ ἡδεῖαι. τούτοις ἀναλογεῖ χαὶ ὃ ῥόμβος. λευ- 

χίσχοι, κέφαλοι, κεστρεῖς, μυξῖνοι, χελλῶνες ὅμοιοί εἰσι 

σ' 

δῦ Γ᾿, βρωμώδης] δου! ΘΟ δέιν βρομώδης. καλεῖται δὲ] Τ,656- 

μαίυντ καλεῖταί γε, ἀβλεννὴς} ἀβλενὴς δρϊέοπια ΗοΘΒΟ ΘΙ δὲ Ὁ, 
ἧπ αὰοὸ 5δευϊρίιμη, ῥαφὶς, ἡ καὶ βελόνη καὶ ἀβλενὴς, δύσπεπτος. 

εὐχοίλιος ΒΟ. εὔκοιλος Ἀ. εὔχυλος ῬΥΙ,. ἐρέτιμος. Ὠα] Θοαπιρίαβ : 
οοηΐ, ΨΙ|1. Ρ. 328 ἢ. 329 ἃ. ἐρέτιμος Ψ]1,, ἐρήτιμος Ῥ, οπι. Ὁ. 

καὶ λιμναῖος ΑΒΟΡ, χαὶ ὃ λιμναῖος ΨΠ.. καλεῖται καὶ ΑΟΡΥ͂, καὶ 

οπι. Βα 581}, οἱ ἴὰ, ὀξύρυγχος Τ᾿. ὀξυρίγχος ῬΥ. 

850 ἃ, ἥττω» κρείττων Οογδὲβ δὰ Χροποογαΐομι Ρ. 88, δὲ ἐν 
δὲ ἢ ἐν Βομννοῖρῃ, ἣ ἂν τῷ] ἂν οπι. Β, ἀἄβρωμο») βουῖμνο- 
Ῥαίαν ἄβρομον. γρύλλος] γρίλλος 1, ἐγροίμθέδα οὐρὰ. ὁ δὲ 

ἑέραξ᾽ --- βαρεῖς οτα, Ὁ, βὼξ Α΄, βὼξ ῬΥῚΙ,, ; ΕἸ, ὃ 
350», εὐανάδοτον Ὁ, εὐαπόδοτος ΒΤ. βάκχος --- βρωμώδης 

οπὶ. Ὁ. πολύχυλος --- εὔχυλος δα. 1, οἐ ᾿Μαυνεέϊ 1θγὶ Ψψαγ, Τ,θοί, 
ΧΙΧ, 3. οπι. ΒΥ. βοωμώδῃης} ϑογιθοθαίαν βρομώδης. ψήτταν 
Β. Τιοροθδΐίαν ψῆττα. βούγλωσσοε ΑΒΟΡ, βούγλωσσος ὙΙ,. 
λευχίσκον ---- τελευταῖος ὃ χελλών οπι. (, λευκίσκοι Βομπάοϊοίυ5 ἀδ 
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κατὰ τὴν προσφορὰν, τοῦ δὲ χεράλου καταδεέστερός ἔστιν 
ὁ χεστρεὺς, ἥσσων δὲ ὃ μυξῖνος, τελευταῖος ὁ χελλών." 

53..,, Θυννὶς δὲ καὶ ϑύννος βαρεῖς καὶ πολύτροφοι. 
ὁ δὲ χαλούμενος ἀκαρνὰν γλυχύς ἐστι καὶ παραστύφων, 

ο τρόφιμος δὲ χαὶ εὐέκκριτος. ἡ δὲ ἀφίη βαρεῖά ἐστι καὶ 
δύσπεπτος" ὧν ἡ λευχὴ κχαλεῖταν κωβῖτις. χαὶ ὃ ἑψητὸς 
δὲ, τὸ μικρὸν ἰχϑύδιον, τοῦ αὐτοῦ γένους ἐστί. τῶν δὲ 
σελαχίων ὁ μὲν βοῦς κρεώδης, ὁ δὲ γαλεὸς κρείσσων ὃ 
ἀστερίας λεγόμενος" ὃ δὲ ἀλωπεκίας ὅμοιός ἐσει τῇ γεύσει 
τῷ χερσαίῳ ζώῳ,, διὸ καὶ τοὐνόματος ἔτυχε. καὶ ἡ βατὶς 
δὲ εὔστομος, ἡ δὲ ἀστερία βατὶς ἁπαλωτέρω καὶ εὔ, χυλος" 
ὁ δὲ λειόβατος δυσχοιλιώτερος καὶ βρωμώδης. ἡ δὲ νάρκη 

ὰ δύσπεπτος οὖσα τὰ μὲν χατὰ τὴν κεφαλὴν ἁπαλά τε χαὶ 

εὐστύμαχα ἔχει, ἔτι δὲ εὔπεπτα, τὰ δ᾽ ἄλλα οὔ. χρείττο- 

γὲβ δέ εἰσιν αἱ μιχραὶ. χαὶ μάλιστα αἱ λιτῶς ἑψόμεναι. 
ἡ δὲ ῥίνη χαὶ αὐτὴ τῶν σελαχίων οὐσα εὕπεπτός ἐστι καὶ 
χούφη" ἡ δὲ μείζων καὶ τροφιμωτέρα. κοινῶς δὲ πάντα 

τὰ σελάχια φυσώδη ἐστὲ χαὶ κρεώδη. καὶ δυσχατέργαστα, 
πλεοναζόμενά τε τὰς ὄψεις ἀμβλύνει. ἡ δὲ σηπία. καὶ ἐψο- 

μένη μὲν ἁπαλὴ καὶ εὔστομος καὶ εὔπεπτος, ἔτι δ᾽ εὐχοί- 
λιος" ὁ δ᾽ ἀπ᾽. αὐτῆς χυλὸς λεπτυντικός ἐστιν αἵματος 

ε χαὶ κινητικὸς τῆς δι᾿ αἱμορροΐδων. ἐχχρίσεως. τευϑὶς δὲ 

εὐπεπτοτέρα χαὶ τρόφιμος, καὺ μᾶλλον ἡ μικρά" ἡ δὲ 
ἑφϑὴ σχληροτέρα ἐστὶ καὶ οὐχ εὔστομος. ὃ δὲ πῶλυψ συν- 
ἐργεῖ μὲν ἀφροδισίοις, σχληρὸς δέ ἐστι καὶ δύσπεπτος" ὁ 
δὲ μείζων. Ἐρορημαξεροῦ. μόρων δὸ καὶ κοιλίαν ἑψό- 

Ρίβοῖθυβ Ρ. 259, Γἰδτὶ γλαυκίσκοιυ, μυξίνοι] βου θα θέαν μύξονου 
δ Ρϑ0}10 ρΡοϑβέ μύξινος, χελῶνες Τ,. κολῶνες ΑΡΥΨ, 6ἀ] χελλῶνες. 

χέλλων οχ Β' Βοιῖρβὶ οογθοίο δοοθπέα, χόλων ΡΥ͂Ι,. 

356 ς, βαρειά ἐστι] ἐστι οτι, Β. ὧν) ὧν Β. ἡ λευκὴ 

οπι. Β. κωβῖτις Τὼ. κιβωτὶς ΒΡΥ. χρείσσων ΑΒ. κρείττων Ὁ, 

κρέσσων Τ,. χρέσσον ΡΥ. τοὐνόματος Β, ϑοτθοθαίῃγ τοῦ ὀνόματος. 
βοωμώδης) δογιθοθδέυν βρομώδης. 

356 ἃ. εὐστόμαχα] εὔστομα (οταῦπ δὰ αἰΔ16π. ἄς Ααυδέ!]. Ρ. 198. 

αὐτὴ Ἀ. «αὕτη ΡΥ, οὖσα οπι. Β, 

866 6. καὶ τρόφιμος --- σκληροτέρα δοσθϑϑοῦιηξ ὁχ ἃ, ὅδδχ ῥυτὰ 
γοΥθα οἰΐαπι Ο ουίοάϊνϊξ, πῶλυψ Ο. ϑοιιθεθαίαι πώλυψ. 
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μενος ὙΝ πλεῖον καὶ τὸν στόμαχον ἵστησιν, ἐμφανίζει δὲ καὶ 

"άλεξις ἐν Παμφίλῃ τοῦ ππουλύποδος τὸ χρήσιμον λέγων. ὧδε 
᾿Ερῶντι δὲ, Κτήσων, τί μᾶλλον συμφέρει 

᾿ ὧν νῦν φέρων. πάρειμι; κήρυκας; χτένας, 
Π βολβοὺς, μέγαν τε πουλύπουν, ἰχϑῦς ϑ᾽ ἁδρούς. 
ἢ δὲ πηλαμὺς πολύτροφος μέν. ἐστι χαὶ (βαρεῖα, οὐρητικὴ 
δὲ χαὶ δύσπεπτος" ταριχευϑεῖσα δὲ χυβίῳ ὁμοίως εὐχοίλιος 
χκαὺ λεπτυντιχή. ἡ δὲ μείξων συνοδοντὶς χαλεῖται. ἀναλο- 

γῶν μέντοι ὃ χελιδονίας τῇ πηλαμύδι σχληρύτερός ἐστιν. 
᾿ δὲ χελιδὼν, ἡ τῷ πουλύπῳ ἐοικυῖα, ἔχει τὸ ἀφ᾽ αὑτῆς 

957 ὑγρὸν εὔχροιαν ποιοῦν καὶ κινοῦν αἷμα. ὁ δὲ ὄρχυνος βορ- 
ιβορώδης" καὶ ὁ μείζων “προσέοικε τῷ χελιδονίῳ χατὰ τὴν 

᾿σχληρότητα" τὰ δὲ ὑπογάστρια αὐτοῦ χαὶ ἡ κλεὶς εὔστομα 

καὶ ἁπαλά, οἱ δὲ κοσταὶ λεγόμενοι ταριχευϑέντες εἰσὶ μέ- 
σοι. ξανϑίας δ᾽ ἐπὶ ποσὸν βρωμώδης ἐστὶ καὶ ἁπαλώτε- 
ρος τοῦ ὀρκύνου.“" ταῦτα μὲν οὖν ὃ Δίφιλος εἴρηκεν. 

. 54, ὋὉ δὲ ᾿Αϑηναῖος Μνησίϑεος ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν 
99. Τῶν μειζόνων φησὶν ἰχϑύων γένος ὑφ᾽ ὧν μὲν καλεῖ- 
σϑαι τμητὸν, ὑπ᾽ ἄλλων δὲ πελάγιον, οἷον χρυσόφρυς καὶ 

ν» γλαύκους καὶ φάγρους. εἰσὶ δὲ δυσκατέργαστοι" κατεργα- 

πουλύποδος) ϑογΙ δέ πολύποδος, . ΑΙοχί ἀϊ5 νόῦϑας οπὶ, Ὁ. 

Ψ. 1. ᾿Ερῶντε δον οἰβῆ. ἐρῶν τί ῬΥ,, δὲ Κτήσων ϑδομννοῖσα, 

δὲ χιησων 5ἴπ6 δοσαπίυ Α. δὲ χτήσω Ῥ, δ᾽ ἐκτήσω ΥἹ,. 

δῦ Ψ, 3. ΠΙΡΓῚ πολύπουν. ἰχϑῦς Β, ἐχϑύς ΡΥ͂. ἰχϑύας Ἷ, 

9 τε ΑΒΡ. πηλαμὺς εἰ 1ηἴτα πηλαμύδι ΑΒΟΡ, πηλαμὶς οἵ 

σηλαμίδε Ψ],. τ οὐρητική τε καὶ Ὁ. χκυβίῳ οπάο]θέυϑ Ρ». 248. 

παλλυβίῳ Ἀ. καλλιβίῳ ῬΥΨΤ, καλλιβίῳ βαρ Γβουρίο χυβίῳ Ὁ, χκυβίῳ 

ὁμοίως οπι. ΒΟ 6ἐ ορίίοπιθ ἨΟ β0}61}11, χελιδὼν -ἡ] ἑλεδώνη πθ. 
5010 αἱ ἀρυᾶὰ Οαϑαιθοηυμπι (αυϊ ἐλεδόνη ΒΟΥ 10), ΟΠ πο  ἀθ Γ8. ἴπ 

ἱμάϊοο. δά 5ογὶρέ. Β. Ἀ. ρ. 286. εἰ δὰ Αὐιϑβίοί. Η. Α. νοὶ]. ΠΙ. ρ. 184. 
πουλύπῳ ΑΒΟ. πολύπῳ ΡΥ!Ἱ.. ἀφ᾽ αὑτῆς) ἀπ᾿ αὐτῆς Ὁ. 

357 ἃ. ὄρκυνος Ο. ὅρκυνος ΡΥΓ,, βορβορώδης] βρομώδης (βρω- 
μώδης) Οοταῦβ δά Χεποοιδίοπα Ρ. 171. φιοά δχριδβϑβϑὶε Βαϊδοᾶπι-- 

Ρίυβ, σγοβιι8, χαὶ ἣ κλεὶς] κατὰ τὰς κλεῖς Β. οἱ δὲ --- ὀρκύ- 
νου ον. Ο. τὰἱν πιΐγιπι 51{ δρίἔοπιθβ ἨΘϑομο θα δ σοπβϑηδιιπὶ ἴῃ 

Βογρίαυγα ξανϑίας Δ0 Οαβαι!οπ0 πε ΠΙΟΓΔΙῚ. χοσταὶ) κολέαι Βομαοῖ- 

ἄδγιιβ ἴῃ ᾿πῆϊοθ δά δουρί. ἢ. ΒΗ. γν, 280. ξανϑίας) ξιφίας Ἀοη- 
ἀο]οίιι5, βρωμώδης] ϑουθεθαίαν βρομώδης. 5’ὦ:  ἁπαλώτερος ΑΒ, 
ἁπαλώτερος ἐστὶ ΡΥῚ,, ὀρκύνου Β. δρκύνου ῬΥ͂Τ,. ολκινου Α: 

εἴρηκεν οἠϊ. Β, τμητὸν] μητὸν Ἐ, εἰοὺ δὲ Β. εἰσὺ δὲ καὶ ΡΥ, 
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σϑέντες δὲ πολλαπλασίαν τροφὴν. παρέχουσι. τὸ δὲ τῶν 

λεπιδωτῶν γένος, οἷον ϑύννων, σχόμβρων, ϑυνγνίδων, γόγ- 

γρων χαὶ τῶν τοιούτων, συμβαίνει. τούτοις χαὶ ἀγελαίοις 

εἶναι. τὰ μὲν οὖν μήτε χαϑ΄ αὑτὰ φαινόμενα μήτ᾽ ἐν ταῖς 
ἀγέλαις ἐχφερόμενα μᾶλλόν ἐστιν εὔπεπτα, οἷον γόγγρον 
χκαὺ καρχαρίαε χαὶ τὰ τοιαῦτα. τὰ δὲ ἀγελαῖα γένη τῶν 
ἐχϑύων τούτων τὴν μὲν ἐδωδὴν ἡδεῖαν ἔχει" πίονα γάρ 
ἐστι" βαρεῖαν δὲ καὶ δυσχατέργαστον. διὸ καὶ ταριχεύεσϑαι 
δύναται μάλιστα καὶ ἔστι τῶν ταριχηρῶν βέλτιστα γένη 

ὁ ταῦτα. χρήσιμοι δ᾽ εἰσὶν ὀπτοί" τήκεταν γὰρ τὸ πιμελῶδες 
αὐτῶν. τὰ δὲ καλούμενα δαρτὰ τὸ μὲν ὅλον ἐστὶν ὅσα 
τραχεῖαν ἔχει τὴν ἐπίφυσιν τοῦ δέρματος, οὐ λεπίσιν, ἀλλ᾽ 
οἷον ἔχουσιν αἱ βατίδες καὶ ῥῖναι. ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶ 
μὲν εὔϑρυπτα, οὐκ εὐώδη δέ καὶ τροφὰς ἐμποιεῖ τοῖς 
σώμασιν ὑγρὰς, ὑπάγει δὲ καὶ τὰς κοιλίας μάλιστα πάντων 
τῶν ἑψομένων ἰχϑύων. τὰ δὲ .οπτώμενα χείρονα. τὸ δὲ 
τῶν μαλακίων γένος, οἷα πουλυπόδων τὲ χαὶ σηπιῶν καὶ 
τῶν τοιούτων, τὴν μὲν σάρκα δύσπεπτον. ἔχει" διὸ καὶ πρὸς 

ἃ ἀφροδισιασμοὺς ἁρμόττουσιν. αὐτοὶ μὲν γάρ εἰσι πνευμα- 
τώδεις, ὃ δὲ τῶν ἀφροδισιασμῶν καιρὸς πνευματώδους 
προσδεῖται, διαϑέσεως. βελτίω δὲ ταῦτα γίνεται ἑψηϑέντα. 
τὰς γὰρ ὑγρότητας ἔχει πονηράς" ἰδεῖν γοῦν ἔστιν οἵας 
ἀφίησι πλυνόμενα. ταύτας οὖν ἡ ἕψησις ἐκκαλεῖται τῇ 6 
σαρκός. μαλακῆς, γὰρ τῆς πυρώσεως καὶ μεϑ" ὑγροῦ διδο--: 

μένης, οἱογεὺ.. πλύσις τις αὐτῶν γίνεται. τὰ δ᾽ ὀπτώμενα 
καταξηραίνει, τὰς ὑγρότητας" ἔτι δὲ καὶ τῆς σαρκὸς αὐτῶν 

6 φήσει. ἰσαληρδις οὔσης χατὰ λόγον οὕτως ἔχει γίγνεσθαι, 
αὐτά." 

55. ,,“φύαι δὲ καὶ “μεμβράδες χαὶ ὶ τριχίδες χαὶ τἄλλα 
ὕσων συγκατεσϑίομεν τὰς ἀκάνθας, ταῦτα πάντα τὴν πέ- 

857 Ὁ. λεπιδωτῶν)] ἀλεπιδώτων Ἡποέϊυβ αὦ ΜΠ ν. 674. ἂἢ 
Ῥόγβοπο ἱπαϊοατυβ. ς χαὲ τῶν --- εἶναν οπῃ. Ὁ, ἀγελαίοις} ἄγε- 
λαίους Β. οὖν οπι, Ὁ. 

557 ο. αὐτῶν ὁπι, Β:  ὀἐπίφυσι»] ἐπίχυσιν Ο δὲ δρϊέοπιε Ηοε- 
ΞΟΠ], οἷα) οἷον Β, πουλυπόδων) ϑοιὶθεΡαΐαΓ πολυπόδων. 

357 ἅ. ἕψησις ΑΒΟΏΡΘ. ὄψησις Β451}. 1.. ὄὅψησιν Υ΄. 
857 6. γίνεσϑαν ΒΕ. πεττομένων ΑΒΟ. πεπτομένων ῬΥ͂Τ,. 

ἐμποδισμὸς} ἐμποδισμῶν Β, 
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ψιν φυσώδη ποιεῖ, τὴν δὲ τροφὴν δίδωσιν. ὑγράν. τῆς οὖν 
πέψεως οὐχ ὁμαλιζούσης, ἀλλὰ τῶν μὲν σαρχῶν ἄγαν ταχὺ 
Ἐρενομενῳν; τῆς δὲ ἀκάνϑης σχολῇ διαλυομένης " καὶ “γὰρ 
ἅμα αἱ ἀφύαι χκαϑ' αὑτὰς ἀκανϑώδεις " ἐμποδισμὸς αὐτῶν 

ἑχατέρου γίνεται περὶ τὴν χατεργασίαν, εἶτα φῦσαι μὲν 
ἀπὸ τῆς πέψεως, ὑγρασίαι δὲ ἀπὸ τῆς τροφῆς συμβαίνουσι. 

1 βελτίω δ᾽ ἐστὶν ἑψόμενα, τῆς δὲ κοιλίας ἐστὶν ἀνωμάλως 
ὑπακτικά. τὰ δὲ χαλούμενα πετραῖα, χκωβιοὶ καὶ σκορπίοι 
καὶ ψῆτται καὶ τὰ ὅμοια, τοῖς τὲ σώμασιν ἡμῶν ξηράν τὲ 
δίδωσι τροφὴν, εὔογκα δ᾽ ἐστὶ καὶ τρόφιμα χαὶ πέττεται 
ταχέως καὶ οὐκ ἐγκαταλείπει, περιττώματα πολλὰ, πνευμά- 
τῶν τε οὐχ ἔστι περιποιητικά. γίνεται δ᾽ εὐπεπτότερον ἅπαν 
ὄψον ταῖς σχευασίαις ἁπλῶς ἀρτυϑέν" τὰ δὲ πετραῖα καὶ 
τῇ ἡδονῇ ᾿ἁπλῶς σχευασϑέντα. τούτοις δ᾽ ὅμοιόν ἐστι 

γένος τὸ καλούμενον μαλακόσαρχον, κίχλαι καὺ χόδσυφοι 
χαὶ τὰ ὅμοια. ἔστι δὲ ὑγφότερα μὲν ταῦτα ἐχείνων, πρὸς 

358 δὲ τὰς ἀναλήψεις ἀπόλαυσιν ἔχει πλείω. τῆς μὲν ΚΡΉΝΝ 

καὶ τῆς οὐρήσεως ὑπαχτικώτερα ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐκείνων, διὰ 
τὸ χαὶ τὰς σάρκας ὑγροτέρας καὶ πλείους ἔχειν τῶν προ- 
εἰρημένων. χρὴ δὲ ἐὰν μὲν τὴν κοιλίαν βούληταί τις ὑπά- 

'γεῖν, ἕψοντα διδόναι" μετρίως δὲ ἐχούσης, ὀπτηϑέντα γίνε- 

ται "τ ἀν πρὸς δὲ τὰς οὐρήσεις ἀμφοτέρως ᾿σχκευασϑέντα 
χρήσιμα." 

50. Οἱ δὲ τόποι τῆς ϑαλάσσης, ὅπου ποταμοὶ χαὶ 

λίμναι συμβάλλουσιν, ἔτε δὲ πελάγη μεγάλα καὶ κόλποι 
ϑαλάττης εἰσὶν, ἐνταῦϑα μὲν πάντες οἱ ἰχϑύες εἰσὶν ὑγρό- 

» τέροι καὶ μᾶλλον πίονες ὑπάρχουσι" καὶ ἐσϑίεσϑαι μέν 
εἰσιν ἡδίους, πρὸς δὲ τὴν πέψιν χαὶ τροφὴν γίνονται χεί- 
ρους. ἐν δὲ τοῖς αἰγιαλοῖς τοῖς κειμένοις πρὸς τὰ πελάγη 

257 ἢ, καλούμενα οπι. ΒΟ, καὶ σκορπίοι] καὶ οπι. Β. τοῖς. 
τὸ σώμασιν ἡμῶν ὁπι. Ὁ. ξηράν τε} τε Οὶ τϑοίθ οπιεέθγ νἱάθίμγ. 

δ᾽ ἐστὶ] Μία] πι τ᾽ ἐστὶ, πέττεταν ΑΒΟ. πέπτεται ΡΥ͂Τ,. 

ἀρτυϑέν 1,., ἀρτυϑέντα ῬΥῚ,. τὴ ἡδονῇ" διαφέρεν ἀάᾶϊς ϑοιιν 6. 8}Ν. 

908 ἃ. ἀπόλαυσιν] ἀπόλλυσιν Α. οπι. Ο. σαπε 1115 ν θυ 15, 
τῆς μὲν») καὶ τῆς μὲν δομινοίσῃ. ἀμφοτέρως) ἀμφότέρας (βὶς) Β.. 
πελάγη] τενάγη ὈΟαβαυθδοπιαβ, 

908 ν. ὑπάρχουσι οπι. Β. γίνονταν οτ. Β, 
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καὶ λίαν ἀναπεπταμένοις σχληροὶ χαὶ λεπτοὶ χαὶ κυματο- 
πλῆγές εἰσιν οἱ πλείους. περὲ δὲ τοὺς ἀγχιβαϑεῖς, ἐν οἷς 
μὴ λίαν ἔγκειταε μεγάλα πνεύματα, πρὸς δὲ τούτοις εἴ 
που καὶ πόλεις σύνεγγύς εἰσιν, ἔνταῦϑα δ᾽ ἐστὶ τὰ πλεῖ- 
στα γένη τῶν ἰχϑύων ὁμαλῷς ἄριστα χαὶ πρὸς ἡδονὴν 
καὶ πρὸς εὐπεψίαν χαὶ πρὸς τὴν τροφὴν τοῦ σώματος. 

δύσπεπτοι δὲ χαὶ βαρύτατοι τῶν ϑαλασσίων εἰσὶν οἱ μετ- 
ἐχβαίνοντες ἐκ τῆς ϑαλάσσης εἴς τε ποταμοὺς χαὶ λίμνας, 

οἷον χεστρεὺς καὶ συλλήβδην τῶν ἰχϑύων ὅσοι δύνανται 
βιοτεύειν ἐν ἀμφοτέροις τοῖς ὕδασι. τῶν δὲ τελείως ἐν τοῖς 
ποταμοῖς καὶ λίμναις βιοτευόντων ἀμείνους εἰσὶν οἱ ποτά- 
μιοι" σῆψις γὰρ ὕδατος τὸ λιμναῖόν ἐστι. καὶ τῶν ποτα- 
μίων. δὲ αὐτῶν βέλτιστοί εἰσιν οἱ ἐν τοῖς ὀξυτάτοις τῶν 
ποταμῶν ὄντες, οἵ τὲ πυροῦντες " οὗτοι γὰρ οὐ γίνονται, 
ἐὰν μὴ ποταμὸς ὀξὺς ῃ καὶ ψυχρὸς, διαφέρουσι δὲ τῶν 

ποταμίων ἰχϑύων εὐπεψίᾳ.“ 
57. Ταῦτα καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἔχετε, ἄνδρες φίλοι, ὄψω- 

νησάντων χατὰ δύναμιν τὴν ἑαυτῶν ὑγιεινῶς. κατὰ γὰρ 
τὸν “Δντιφάνους Παράσιτον 

᾿Εγὼ περὶ τὴν ὀψωνίαν μὲν οὐ πάνυ 
ἐσπούδακ᾽ . οὐδ᾽ αὖ συνέτεμον λίαν πάνυ, 
ὡς ἄν τις ἄλλως ἐξενεχϑεῖσιν « κα 

ὅπου « . τοῦ διαλάβοι μὰς Ὑψὰ 
Ἑλληνικῶς, 

ἀλλὰ μὴν. οὐδὲ οὕτως εἰμὴ φίλιχϑυς ὡς ὃ παρὰ τῷ αὐτῷ 
ποιητῇ ἐν Βουταλίωνι, ὅπερ δρᾶμα τῶν ᾿ἀγροίκων ἐστὶν 

ἑνὸς διασχευή. φησὶ γὰρ 

καὶ λίαν) κοιλίαν ῬᾺ .“ κυματοπλῆγες Ὁ οἐ ορ᾽ΐζοπι!θ ἨΟΘβΟΒοΙΙΣ, 
χκυματοπληγεῖς ΒΥΤ,. τοὺς ἀγχ.] τὰς ἀγχ. ΒΡ, ἐν οἷς} ἐν αἷς ΒΡ, 

πρὸς δὲ ΑῸΡ εἐ ορϊίοπια Ηοθβοῃθ . πρὸς δὴ 1. πόλεις 
ΑΒΟΡ εἐ ορίέοπιο ΗἨοθβομο}!. πόλες Ὑ1.. καὶ πρὸς εὐπεψίαν 6χ-- 
οἰάδγαπε πὰ 1. 

908 ὁ. μετεχβαίνοντες ΑΒΟΡ, μετεβαίνοντες Δ]: ἀπᾶθδ μεταβαίνοντες 
Β4511. ἴ,. εἴς τε ποταμοὺς ΑΒ. εἰς ποταμοὺς ΟΡΨ.. τῶν 
ἰχϑύων οπι. Β, ἐὰν Β εὐ ϑΒομινεῖρῃ. δἀϊίῖο. ἂν ΡΥ, 

908 ἀ. ἡμῶν Ι,.. ἡμῶν ῬΥ, ΑἈΠΕΙΡΠ8 ἢ15 ὙΘ 885 0π|. Ὁ. 
ΜΙ 1. ΓΑΡΡῚ πάνυ τι. τὸ ἀοθουϊέ σαβδυθοπιιβ. Υ. 3. 4. [πάϊοᾶνὶ 
Ἰαθαπᾶ8. ὅπου ἰπ πότου πιπιέαθαέ σαβαυθοπιβ, διαλάβοι ἴπ διαβάλου 
Κορρίονβ. Οὔβοσυ. μῃ10]. Ρ. 52. το]ϊουια ἱπργΌΒροσο βυσοαβδὰ 
ΠΟΓΡΙΒΟΓΟ ἑθπίδηξοθ, δρᾶμα) δράναι Βα ΑΠΕΡΠΆΠΙ5 γὙθ δι15 οἷ, Ὁ, 
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8 τ ἐλ ἣν ἐξα μὴν ἑστιάσω τήμερον 
ὑμᾶς ἐγώ: σὺ δ᾽ ἀγοράσεις ἡμῖν λαβὼν, 
Πίστ᾽ ̓  ἀῤγύριον. ΜΒ. ἄλλως γὰρ οὐχ ἐπίσταμαι 
χρηστῶς ἀγοράζειν. φράζε δὴ φιλούμενον 

5 ὄψῳ τίνι χαίρεις; «4. πᾶσι. Β. χαϑ' ἕκαστον λέγε, 
ἐχϑὺν τίν᾽ ἡδέως φάγοις ἄν; Α. εἰς ἀγρὸν 
ἦλϑεν φέρων ποτ᾽ ἰχϑυοπώλης μαινίδας 

, καὶ τριγλίδας, χαὶ νὴ 4 ἤρεσεν σφόδρα 
ἡμῖν ἅπασιν. Β. εἶτα καὶ γῦν, εἶπέ μοι, 

10 τούτων φάγοις ἄν; «ΑΑ. κἂν τις ἄλλος μικρὸς ἤ. 
᾿ τοὺς γὰρ μεγάλους τούτους ἅπαντας νενόμιχα 

ἀνϑρωποφαγούς ἰχϑῦς. Β. τί φὴς ὦ φίλτατε; 
ἀνθρωποφάγους; πῶς οὖν ἂν ἄνϑρωπος φάγοι; 

4. δῆλον ὅτι ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ᾿Ελένης βοώματα, 

15 ἅ φησιν οὗτος, “μαινίδας χαὶ τριγλίδας. 

ἐν δὲ τῷ ᾿Αγροίκῳ ᾿Εχάτης βρώματα ἔφη τὰς μαινίδας 
εἶναι χαὶ τὰς τριγλίδας. ἐχφαυλίζων δὲ καὶ “ἔφιππος τοὺς 

μιχροὺς τῶν ἰχϑύων ἐν Φιλύρᾳ φησι 
Παππία, βούλει δραμὼν 

389 εἰς τὴν ἀγορὰν καταγοράσαι μοι 8. φράζε τί. 
Α.. ἰχϑῦς. φρονοῦντας, ω πάτερ" μή μοι βρέφη. 
Β. οὐκ οἶσϑ᾽ ὁτιὴ τἀργύριόν ἐστ᾽ ἰσάργυρον; 

308 ε. Ψ. 3. Πίστ᾽ Ῥοτβοπιβ, Ῥιβέϊ βουυΐ ποιιθπ οχ Ρ]δυίὶ 

Μοτοαΐογο Π. 2, 7. πποπιογᾶηβ. ΟΡ Θθδία πιστὲ- Υ. Ὁ. τίνι ἴ.. 

τινὶ ῬΥ.." Υ. 6. τίν᾽ Βομυνεῖρη. δαϊέῖο, τιν᾽ ΒΥ, ΠΩ͂Σ 
ἦλθεν Τι. ἦλθε Ν. ἦλθες ΒΡ, ποτ᾽] που τ᾽ Β. ἐχϑυοπῴλας Β. 

Υ. 8. ἤρεσαν ϑομνν εῖσἢ. σφόδρα 1,. σφόδρ᾽ ΡΥ͂. 
Υ. 10. κἄν τις] χἂν εἴτις Β, καὶ εἴ τις Ῥ. 

358 ἔΓΠΨὙΥ.Ὶ1. --- 15. δέέυ!ε ΨΠ. ν. 312 Ὁ. οχ "“γροίκῳ, 
Ψ.12. ἰχϑῦς. τί φὴς ὦ φίλτατε; ἀνθρωποφάγους δᾷά. 1, ε 313. ὁπ, 

ΒΡΥ. Ὑ. 13. πῶς οὖν ἂν ϑοιηνοῖση. 313., φυοᾶ οἐΐαπι ἢϊο τὸ- 
Ῥοβι!. πῶς ὡς Α. πῶς ΒΡΥ͂. πῶς ἐχϑὺς 1.. ἄνθρωπος φάγοι ἀθάϊ 
εχ 313. ἀνθρωποφάγον ΑΒΡΥ. ἀνθρώπους φώγοι ἴω. Ψ. 14. δῆλον 
ὅτι} δηλονότι Β. Ψ. 15. ὥ φησιν οὗτος αἀά. ΑΒΡ οὐ 313, οπι. 

Υ1.. μαινίδας καὶ τριγλίδας ΔΒΡ οἐ 3113. μαϊνίδες καὶ τριγλίδες Ψ],,, 
ἔφιππος Ο εἴ Ρ. 359 ἀ. φίλιππος ΡῬΨΥ͂Ι.. - τῶν ἰχϑύων] ἰχϑῦς Β. 

6 Ἐρῃίρρὶ νϑυβίθυβ ἤδθο ἰαπέυπι Δρροβυϊέ Ὁ, φράζε ἐχϑὺῦς 

φρονοῦντας, μή μοι βρέφη. Υ. 1. Παππία ϑομν οἰρ ἢ. ΓὈΓΙ παπία. 
959 ἃ. ΥΨ. 2. καταγοράσαι μοι} καταγοράσαιμι. Β. ν. 4. τὸ 

ἀργύριον ΑΒ. ἐστ᾽ ἐσάργυρον Ἠοτίηρα Ορδογγδέξ. μ᾿, 270. ἔστ᾽ 
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58. Ἥδιστος δ᾽ ἐστὲ καὶ ὁ παρὰ τῷ αὐτῷ “ποιητῇ ἐν 
τοῖς ᾿Οβελιαφόροις γεανίσχος κχατασμικρύνων ἅπαντα τὰ 
περὶ τὴν ὀψωνίαν καὶ λέγων ὧδε 

4λλ᾽ ᾿ἀγόρασον εὐτελῶς" 
ἅπαν γὰρ ἱχανόν ἐστι. Β. φράζε δή ποτε. 
4. μὴ πολυτελῶς, ἀλλὰ καϑαρείως, ὃ τι ἂν ἥ, 

Ρ - ὁσίας ἕνεκ᾽, ἀρκεῖ" τευϑίδια, σηπίδια" 

5 κἂν κάραβός τις ῇ λαβεῖν, εἷς ἀρκέσει, 

ἢ δύ᾽ ἐπὶ τὴν τράπεζαν" ἐγχελύδια ; 
Θήβηϑεν ἐνίοτ᾽ ἔρχεται. τούτων λαβέ. 
ἀλεχτρυόνιον, φάττιον, περδίκιον, 
τοιαῦτα. δασύπους ἂν ἐπέλϑῃ τις, φέρε. 

10 Β. ὡς μιχρολόγος εἰ. 4. σὺ δέ γε λίαν πολυτελής. 
Β. πάντως χρέ᾿ ἡμῖν ἐστι. ΑΙ. πότερ᾽ ἔπεμψέ τις; 

4. οὔκ, ἀλλ᾽ ἔϑυσεν ἡ γυνή" τὸ μοσχίον 
τὸ τῆς Κορώνης αὔριον. δειπνήσομεν. 

εὖ δὲ παρὰ Μνησιμάχῳ ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι Δύσκολος 
φιλάργυρος ὧν σφόδρα πρὸς τὸν ἀσωτευόμενον νεαγίσχον 
φησὶν 

᾿4λλ᾽ ἀντιβολῶ σ᾽ ἐπίταττέ μοι μὴ πολλ᾽ ἄγαν, 
μηδ᾽ ἄγρια λίαν, μηδ᾽ ἐπηργυρωμένα, 

εἷς ἄργυρον ῬΥ͂Τ,. ἐσϑ᾽ εἰσάργυρον Ἀ. καὶ τὸ παρὰ τῷ αὐτῷ ἐν τοῖς 
ὁβελλιαφόροις Β. καὸ λέγων ὧδε οἴη. Β. Οὐπὶ γογβθὰ5 ΘῈ 
ΟΡ ΘΙ ΡΟΣ ΙΒ σοιηρᾶγα 0005 Ρδυβίπι]65 Νιοοβέγαει Π: ρ. 65 ἃ. εἔ 

ἘΠΡ.ΠῚ ΨΠ1. Ρ. 311 ἅ. Ὑ.1. 2. οι. 6. Υ. 2. ἅπαν] 1,656- 
Βαίαν ἅπαντα, ἅὸῸ βεγυαίο Ῥοσβοηιβ ἑκάν" δπιθπᾶαθδί, φράζε 

δή ποτὲ ΨΙ,.. φράζεο δὲ ποτε ΑΒΡ. Ἐογέ, φράζε δ᾽ ὅ τί ποτε- 
Υ. 8. χκαϑαρείως Ο. καθαρίως ΡΥ͂Ὶ,͵ ὃ τι ἂν --- ἀρκεῖ οπι. Ὁ. 

ὅττι 8014 1. ὧν ἢ ὅσίας Ὀαβαυδομι8. ἀνοησίας ΑΒ. ἀνοσίας Ῥ. 
ἂν δοίας ΨΠ,.. Οοπῇ, δὰ 311 ἅ. 

959 Ὁ. Ψ΄. ὃ. κάραβόν τιν᾽ Οαδαιθοπιβ, τοοίθ ἱπιρτοθαΐαπι ΔΒ 
ῬοΡγᾶθο δά Ατὐἱβίορῃ. ΡΙυέ, 47. Ρ. 8. Ψν.0. ἢ δύ᾽ --- ἔρχετ᾽ 
ὁπι. Ὁ. ἢ δύ᾽ Ιαορορδίυβ Ρ. 195. ἡδὺ ΑΒΡ. ἡδύ γ᾽ ΙΝ. 
ἐγχελύδια Β. δουθοθαΐαν ἐγχελίδια. ὙΠ νι Θήβηϑεν ῬδΙπιοτῖυ5 ἱπ 

Ἐχογοϊέδέέ, Ρ. 510. Γι ἰργὶ ϑήβη μὲν, ἔρχεται, τούτων 1 ΘΟ] 58 

Ῥ. 198. ΓΑΡΕῚ ἔρχεται, ἐκ τούτων. (ΑΒΔ ΌΒΟΠπι5 ἔρχετ᾽, ἐκ τούτων; 
τούτων ΑΟ. τούτου ΡΥ͂ΤΙ). Ψ. 9. ἄν ἐπέλϑη τις} 1ἴθ τὶ ἐάν τὶς 

᾿ ἐπέλϑῃ. ἤν τις εἰσέλθῃ Ῥογϑοπαδ, Ψ. 10. δέ γε σαβαυθοῦαβ, []- 
θεῖ λέγε. πολυτελὲς Β, ΨῸ 11. χρέα ἴ.. χρὲς ΑΡΨΥ. 
Ν.12. ἔϑυσεν ἡ ατοέϊι5 ἐπ ΕχοθΡρεῖβ Ρ. 823. 101] εὐθὺς ἔνη- 
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μέτρια. δὲ, τῷ ϑείῳ σεαυτοῦ. Β. πῶς ἕτε 
μετριώτερ᾽ οι ὦ δαιμόνιε; «4. πῶς; σύντεμνε καὶ 

5 ἐπεξαπάτα μὲ. τοὺς μὲν ἰχϑῦς μοι κάλει 
ἃ ἰχϑύδιον" ὄψον δ᾽ ἂν λέγῃς ἕτερον, κάλει 

ὀψάριον. ἥδιον γὰρ ἀπολοῦμαι πολύ. 
59. ᾿Επεὶ δὲ κατὰ ϑεὸν ἐν τοῖς προχειμένοις. ̓ φίλτατε 

Οὐλπιανὲ, ἢ ὑμεῖς γραμματιχῶν παῖδες, εἴπατέ μοι τίνι 
ἐννοίᾳ ὃ ἼἜφιππος ἐν τοῖς προειρημένοις ἔφη 

Τὸ μοσχίον 
τὸ τῆς Κορώνης αὔριον δειπνήσομεν. 

ἐγὼ γὰρ οἴομαι ἱστορίαν τινὰ εἶναι καὶ ποϑῶ μαϑεῖν. καὶ 
ὃ Πλούταρχος ἐ ἔφη ἱῬοδιακὴν εἶναι λεγομένην ἱστορίαν, ἣν 
ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀποστοματίζειν οὐ δύνασϑαι τῷ πᾶνυ 

ε πρὸ πολλοῦ ἐντετυχηκέναι τῷ ταῦτα περιέχοντι βιβλίῳ. 
οἶδα δὲ Φοίνικα τὸν Κολοφώνιον ἐαμβοποιὸν μνημονεύ- 
οντά τινων ἀνδρῶν ὡς ἀγειρόντων τῇ χορώνῃ καὶ λέγοντα 

ταῦτα 
᾿Εσϑλοὶ, κορώνῃ χεῖρα, πρόσδοτε, χριϑέων 
τῇ παιδὶ τἀπόλλωνος, ἢ λέκος πυρῶν, 

ἢ ἄρτον, ἢ ἤμαιϑον, ἢ ὃ τι τις χρἤζει" 

δύτ᾽ ὠγαϑοὺὶ τὶ τῶν ἕκαστος ἐν χερσὶν 
5. ἔχεν κορώνῃ" ,χἄλα λήψεται χόνδρον. 

.- φιλεῖ γὰρ αὕτη «πάγχυ ταῦτα δαίνυσϑαι. 
ὃ νῦν ἅλας δοὺς αὖϑι χηρίον δώσει. 
ε ἡ δὰ , ΕΣ - », 
ὦ παῖ, ϑύυρὴην ἀγχλινε. λοῦυτος ἠκοῦυσε, 

359 ς. Υ. 3. μέτρια δέ, πῶς μέτρια } πῶς; οὐντνμϑε. καὶ Ὁ. 

Υ. ὅ. μοι] μὴ Β. 

359 ἃ. Ψ. 6. ὄψον δ᾽ --- ὄψάριον 6 11 γῖ58 σαβδυθοπίαπὶϑ δάή. 1, 
δὲ βαθεπὲ ΑΒΟ. οἷν. ΡΥ͂, πῖβὶ αυοᾶ Ῥ ὀψάριον Βεγνανϊέ, ᾽ δε) 
δὲ ἐὰν Β.. τοῖς προκειμένοις) τοῖς ὁπι. Β΄. ἜἜφιππος) φίλιππος 

τὰᾶΓΡῸ Ρ. Οοπῇ, δά ρῥ. 358 ἢ, 
359 6. λέγοντα Α. λεγόντων ΟΡΥΓΙ,. Ν. 1. χριϑέων Ὁ. κρι- 

ϑεῶν Α. χριϑῶν ΡΥ. Ψ. 2. τἀπόλλωνος] Τιϊθιὶ τοῦ ἀπόλλωνος. ἡ 
ἢ οὁπι. Β. λέκος Α. κλέος Β. λέχος ΡΥῚΙ,, Ψ. 3. ἤμαιϑον 

τίμαιϑον Β, οπι. Ο οἐ δριΐοπιθ ΗοΘβο 11, Ψ. 4. δότω ὦ ᾽γα-- 
ϑοὶ Ρ. τὶ αἀά. 1,. οπι, ΑΟΡΨ. ἐν Βομινοῖρῃ. [ωὈγὶ τὸς ἐν, 

Ψ. ὅ. χἄλα] ΕΒ χαὺ ἅλα. 

309  Ν. 7. αὖθι) αὖϑις ΒΡ. Ψν. 8. ϑύρην ἄγκλινε ΒΟ, ϑύ- 
ραν ἄγκλινε ἴω. ϑύρηναν κλεινὲ Δ. ϑύυρηναν χλεινε Ρ. ϑώρηναν κλεινὲ Ὑ. 
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καὶ τῇ χορώνῃ παρϑένος φέρει σῦχα. 
10 ϑεοὶ, γένοιτο πάντ᾽ ἄμεμπτος ἢ “χούρη; 

κἀφνειὸν ἄνδρα κωνομαστὸν ἐξεύροι" 

καὶ τῷ γέροντι πατρὶ κοῦρον εἰς χεῖρας 
χαὶ μητρὺ κούρην εἰς τὰ γοῦνα κατϑείη,, 

ϑάλος, τρέφειν γυναῖκα τοῖς κασιγνήτοις. 

15 ἐγὼ δ᾽ ὅχου πόδες φέρουσιν ὀφϑαλμοὺς 

ἀμείβομαι Μούσαισι πρὸς ϑύραις. ᾷδων 
χαὶ δόντι καὶ “μὴ δόντι πλείονα τῶν γ᾽ ἐ 

καὶ ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ ἰάμβον φησὶν 
.4λλ᾽ ὠγαϑοὶ ᾿πορέξαϑ'᾽ ὧν μυχὸς πλουτεῖ 
δόμου. δὸς ὦναξ καὶ σὺ πολλά μοι νύμφη. 
ψόμος κορώνῃ χεῖρα δοῦν ἐπαιτούσῃ. 
εἰδὼς τοιαῦτα δός τι, χαὶ καταχρήσει. 

χορωγισταὺ δὲ ἐχαλοῦντο οἱ τῇ χορώνῃ ἀγείροντες, ὡς φησι 
Πάμφιλος ὃ ̓ ἀμξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ ὀνομάτων" χαὶ τὰ 

ἀδόμενα δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν χορωνίσματα καλεῖται, ὡς ἀπερεῖ 
“γνοχλῆς ὃ Ῥόδιος ἐν Κορωνισταῖς. 

00, Καὶ χελιδονίξειν δὲ χαλεῖταε σαρὰ ἐρυλίις ἀγερ- 

μός τις ἄλλος, περὺ οὗ λθέογνίςρ . “φησὴν ἐν δευτέρῳ περὶ 

ν. 9. φέρεν σῦκα] σίχα φέρον Β. σύκα φέρει σῷ. Ψ. 10, πάντΊ 
ἄμεμπτος ΒΟΏΘ εἐ δριΐζοπιθ Ἠοθβομθῆῖϊ οὲ Μυτοί Πργὶ Ψαγ, 1,6 οΐ, 

ΧΙΧ, 8. πάντα μεμπτὸς Δ. μετάπεμπτος ΕΥ̓͂. κούρη ϑοῃνν οΙρἢ, 
1 ΛΌΓΣΙ κόρη. 

900. ἃ. Ψ. 14. ϑάλος ᾿(αδβαυροπυβ, ϑαλὸς ΡΥ͂Ι,. ν. 1ὅ.-- 77. 

οπὶ. Ὁ. Ψ. 18. ὅκου] Νία!πὶ ὅκου, Ψ. 16, ϑύραις ΑΒ. ϑύ- 

ρᾶς ΡΥ, Ψ. 17. τῶν γ᾽ ἐῶ Α. τῶν γζω Β. τῶν γεω ἡ. τῶν γε 
ΜΙ, Ιμηέδοίδπι το]ϊαυΐ βουρέαγαπι οοΓΓαρίαπι 5ῖ0 Γογέαββα σου σὶρ 6 π- 
ἄδπι, πλείον᾽" ὧν αἰτέω, χαὶ ἐπὲ --- καταχρήσεν οτι. Ὁ, ν.]. 

; υ 
"πορέξαϑ'} Τιοτὶ ἐπορέξαϑ᾽, μυχὸς] μοιχὸς Β, μοιχὸς Ὥ; Ὧ 2, 
δόμου δἀά!άϊ σαβαυθοηιβ, δόμων ῬοΓΒοΟπα8: δὸς ὦναξ χαὶ ΡΥΨΠ.. 

δὸς ὦναξ δὸς καὶ ΑΒ.  Ψ, 3. χεῖρα] χέρα ΒΡ, δοῦν Η. ϑίε- 
Ῥμᾶπαβ ἴῃ ὙΠΟϑααΓΟ Ρ, 167]. 1,οπᾶ, δοῦν Ναρκίυ9 ἂς ΟΠΟΟΥΪο 

Ρ. 231. Γθτὶ δ᾽ οὖν. Ψ. 4. εἰδὼς τοιαῦτα ϑοἴνν οἰ ρὶι.. ποβοῖο ἂἃπ 
εχ Δ, τοιαῦτ᾽ εἰδὼς ΡΥ͂. τοιαῦτα εἰδὼς 1,, τοιοῦτ᾽ εἰδὼς Β, 

800 ". ἀδόμενα 11θτὶ εὲ Ἐπβέδεμίι5 Ρ, 1914, 49. διδόμενα οοτ- 
τυρίο Ἠδδυοθῖπ5. 1π χκορωνισταί. δὲ δομνυνεῖρη. τε ΡΎΓ,, οἱ, 6, 

καλεῖται οπι. Β, ἁγνρχλῆς ΒΥ, ἀγνοκλῆς ΒΙ.. “Ῥοδίοις 
“Ῥωμαίοις Ἐπιδέαιῃΐα5 Ρ. 1914, 43., ποη 6. ἄγερμός ΑΒΟ εἐ ΕἘπὰ- 
Βία Πῖπ15. ἀγειρμός ῬΎΤΩ, -Θέογνίς φησι} φησὲ ϑέογνις Β, 

ΑὙΥ̓ΒΕΝΑΕυ 5. ἩΠ, ΝΥ 

Ἰὰς 
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τῶν ἐν Ῥόδῳ ϑυσιῶν γράφων οὕτως, Εἶδος δέ τι τοῦ 
οἱ “» ἢ ἀγείρειν χελιδονίξειν οἱ Ῥόδιοι καλοῦσιν, ὃ γίνεται τῷ 

ε Βοηδρομιῶνε μηνί, ψελιδονίξεμι δὲ λέγεται διὰ τὸ εἰωθὸς 
ἐπιφωνεῖσϑαι. 

Ἦλϑ᾽ ἦλϑε χελιδών, ; κε 

καλὰς ὧρας ἄγουσα 
[καλοὺς ἐνιαυτοὺς, {καὶ ᾿ς 

ἐπὺὶ γαστέρα λευχὰ, 
5 ἐπὲ νῶτα μέλαινα. 

παλάϑαν οὐ προνηδηβδα; "τε νεά νι αες. 

ἐχ πίονος οἴχου, 
οἴνου τὲ δέπαστρον; 
τυροῦ τε κάνιστρον ΠΥ͂ΚΛ Ι καννυότρον Α κάννόηγον 

10 καὶ πυρῶν; 

χελιδὼν καὶ λεχιϑίταν αχ- Α 
πὶ ἀπωϑεῖται. πότερ᾽ ἀπίωμες, ἢ λαβώμεθϑα; 
εἰ μέν τι δώσεις" εἰ δὲ μὴ, οὐκ ἐάσομεῤ, [ν 
ἢ τὰν ϑύραν φέρωμες, ἢ ϑπέρϑυρον, τὶ ἐπ΄ ̓ ς 

15 ἢ τὰν γυναῖκα τὰν ἔσω καϑημέναν". ν,...«ὐἱής Ἀ 

πὶ ( κἀπὶ Α [μέλανα Α 

γράφων οὕτως οπι. Β. Εἶδος δέ τι} εἶδος ἔφη τί Β. 
3060 ς Ψ. 1. ᾽πηνδ᾽ ἦνϑε Ἠδτιδπηι8 ΒΊ θην, ἀθοίγ, πηϑὲν. Ρ. 4061. 

ν. 2. ὧρας Ἡοτπάππηι5, δου θοθθέαν ὥρας. Ψ. 3. καλοὺς 
Ἡδνπιδῆπιϑ. ἢ σ δία καὶ καλοὺς: Υ. ὅ. ἐπὸ νῶτα Ἐϊαβέδιῃϊα5 
Ῥ. 1914, 45. 1οσοθαίὰν χἀπὸὺ νῶτα,. μέλαινα 1, εἐ Ἐπέαιπίυϑ. 
μέλανα ΡΥ, Ῥοϑβὲ μέλαινα 5ῖ Ροχρὶε Επιδέλίμι8, εἶτα ὥς ἐν συν- 

ὀψεν φάναι, οὔ παλάϑαν ζητοῦμεν οἴνου τε δέπαστρον. ἃ χελιδὼν ---- 

Ν. 6. παλάϑων οὐ] φαλάνϑου Ῥ. παλαϑάνου τιᾶῦρὸ Ἐ. παλᾷϑαν 
οὺ προκύκλενι ἘΘΓΒΔΠΠ8. Ψ. 9. τυροῦ 8511. οὲ 1., τυρῶ ΡΥ 
“τοοίρ ἐοτίαββο, τυρῶν Β. χαἀνιστρον ἴ.. κάνυστρον ΄. κἀννυστρὸν 
ΒΗΡΩ. Ψ. 10. πυρῶν ἃ χελιδὼν Β. πυρῶνα χελεδὼν ΑΡ. πυρῶν 
χελιδὼν ΨΙι. ἃ χελιδὼν οεΐαπι Ο οέ Ειϑίδί 5. τυροῦ τε κάνιστρον. | καὺ 
πυρὰ χελιδὼν 1 καὶ τὸν λεκιϑίταν ἩΘΓΙΔΙΠιι8, - ὙΨ. 11], λεχιϑίέταν 

Τ, οὐ Βακίδεμίι5. λεκίϑευ τὰν Ὑ. λεκιϑὲι τὰν Ῥ, Ψ. 12. ἀποθϑεῖται Ῥ. 
ἀπίωμεν Ο οὐ Ἐπιϑίαίπβ Ρ. 1914, 4. ν. 13, ἐάσομες 

δον οΙσῃ. Τῖθτὶ εἰ Ἐπδέδεμῖαβ8. ἐώσομεν. Ψ. 14. φέρωμες} φέ- 
ρωμὲν Ὁ. φέρομεν διαβέδίῃἽι8. ϑυπέρϑυρον)] 1ι1}δγ1 δὲ ἘΠιβέαςἢϊτι8 

τὸ ὑπέρϑυρον. 
9500 ἃ. Ψ, 10. 17. οπι. Ἐπβέδειαβ, αἱ μετὰ δὲ ὀλίγα, ἱπηαϊέ, 

τελειοῦται ἡ ὠδὴ εἷς τὸ, ἄνοιγ᾽ -τι “ 
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ἀ ᾿κμιχρὰ μέν ἐστι, ῥᾳδίως μὲν οἴσομες. Αὐδθίαγρεν Α μὲν σίδομαν 
ἐὰν τρέρῃς δέ. τι, μέγα δή τι ετεξ φέροις. δὲν δὴ φερηνότε ἢ ἂν δὴ 
ἄνοιγ᾽ ἄνοιγε τὰν ϑύραν χελιδόνι,. δ ἀΑνν Ἃ Ἶ πον ἐν: 
οὗ γὰρ γέροντές ἐσμεν, ἀλλὰ παιδία. 

τὸν δὲ ἀγερμὸν τοῦτον κατέδειξε πρῶτος Κλεόβουλος ὃ ο “ιν- 
διος ἐν “ίνδῳ χρείας γενομένης συλλογῆς χρημάτων. 

61. ᾿Επεὶ δὲ ἹῬοδιακῶν ἱστοριῶν ἐμνήσϑημεν, ἰχϑυο- 
λογήσων καὶ αὐτὸς ὑμῖν ἔρχομαι ἀπὸ τῆς καλῆς ᾿ Ῥόδου, 
ἣν εὔιχϑυν εἶναί φησιν ὃ ἥδιστος Αυγχεύς. ᾿Εργίας οὖν 

6 ὃ Ῥόδιος ἐν τοῖς περὶ τῆς πατρίδος προειπὼν τινὰ περὶ 
τῶν χατοικησάντων τὴν νῆσον ΦΦοινίχων φησὶν ὡς ,, Οἱ 
περὶ Φάλανθον ἐν τῇ ᾿Ιαλυσῷ πόλιν ἔχοντες ἰσχυροτάτην 
τὴν ᾿Δχαΐαν καλουμένην, καὶ δαιτὸς ἐγχρατεῖς ὄντες, χρό- 
γον πολὺν ἀντεῖχον Ἰφίχλῳ πολιορκοῦντι. ἰἦν γὰρ αὐτοῖς 
καὺ ϑέσφατον ἐν χρησμῷ τινι λελεγμένον ἕξειν. τὴν χώραν, 
ξως κόρακες λευχοὺ γένωνται καὶ ἐν τοῖς κρατῆρσιν ἰχϑύες 
φανῶσιν. ἐλπίζοντες οὖν τοῦτ᾽ οὐδέποτ᾽ ἔσεσϑαι καὶ τὰ 

πρὸς τὸν πόλεμον ῥσθυμοτέρως εἶχον. ὃ δ᾽ Ἴφικλος πῦυ- 
ἔ ϑόμενος παρὰ τινος τὰ τῶν Φοινίκων λόγια, χαὺ ἐνεδρεύ- 
σας τοῦ «Ῥαλάνϑου πιστόν τινὰ πορευόμενον ἐφ᾽ ὕδωρ, 

ᾧ ὄνομα ἦν «Ἵάρκας, καὶ πίστεις πρὸς αὐτὸν ποιησάμενος, 
ϑηρεύσας ἰχϑύδια ἐχ τῆς χρήγης καὶ ἐμβαλὼν εἰς ὑδρεῖον 
ἔδωχε τῷ «Ἵάρκᾳ καὶ ἐχέλευσε φέροντα τὸ ὕδωρ τοῦτο 
ἐχχέαν εἰς τὸν κρατῆρα ὅϑεν. τῷ Φαλάνϑῳ φνοχοεῖτο. χαὶ 
ὃ μὲν ἐποίησε ταῦτα" ὁ δὲ Ἴφικλος χόραχας ϑηρεύσας 

361 καὶ ἀλείνγας γύψῳ ἀφῆκε. Φάλανθος δ᾽ ἰδὼν τοὺς κόρα- 
χας ἐπορείετο χαὶ ἐπὶ τὸν χρατῆρα. ὡς δὲ χαὶ τοὺς ἐχϑὺῦς 

Ψ. 10. οἴσομες ϑοιννεῖρη, οἵσομξν ῬΥ͂Ι,, οὔσομαι 6. Ψ. 17. ἐὰν 
φέρης δέ τι] Ἰιοροθαίαν ἄν δὴ φέρῃς τι. δή τι καὶ φέροις ΥἹ,. δή 
τὸ φέροις Β. δή του φέροις Ῥ, ἀγερμὸν ΑΒΡΨ, ἀγειρμὸν 851}. 1.,. 

"Ἐπεὶ] ἐπὶ Β. ἔρχομαι] ἔχομαι Β. ξργίας Ὁ, ἐργείας 
ΡΥΙ, ἱιάείαν 1ά6πι 6556 ψυὶ ᾿Φρξίας ἀϊοϊξαυν ΧΠῚ, ν. 501 {, .ἀδ 

40 δαπιοπυϊέ ψοββία 46 Ηϊβίοσ, αταθο. ἢ. ΠΙ. Ρ. 300, 

300 6. τῆς πατρίδος ΛΟ. τῆς οπι. ΡΠ. "Ιαλυσῷ] ἰαλύσῳ Ῥ. 

᾿Ιαλυσίᾳ ϊοάοτυβ Ψ, 57. ἀχαῖαν Ῥ, ἀχαίαν ΨΙ,. ἀχαῖδα Ὁ, 
σπολιορκοῦντι 6Χχ Ὁ δοροβδίξ, ἐν χρησμῷ τινν λελεγμένον ὁπι. Ὁ. 

λελεγμένον ἂ.. λεγόμενον ῬΥΨΤ,. οὐδέποτ᾽ Β. οὐδέποτε ῬΨῚ. 

900 ἢ, τινος] τένων Ὁ. 
361 ἃ. τὸν χρατῆρα ΛΟ, τοὺς κρατῆρας ΕΠ, 

τῳ 
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εἶδεν, ὑπέλαβε τὴν χώραν οὐκ ἔτι αὑτῶν εἶναι, κχαὶ ἐπε- 
κηρυκεύσατο πρὸς τὸν Ἴφικλον , ὑπόσπονδος ὑπεξελϑεῖν 
ἀξιῶν μετὰ τῶν σὺν αὑτῷ. συγκαταϑεμένου δὲ τοῦ ᾿Ιφί- 
χλου ἐπιτεχνᾶται ὁ Φάλανϑος τοιόνδε τι. κχαταβαλὼν 
ἱερεῖα χαὶ τὰς κοιλίας ἐχκαϑάρας ἐν ταύταις, ἐπειρᾶτο 

ἐξάγειν χρυσίον καὶ ἀργύριον. αἰσϑόμενος δὲ ὁ ὁ Ἴφικλος 
διεκώλυσε. προσφέῤοντός τε τοῦ Φαλάνϑου τὸν ὅρκον ὃν 

ν ὦμοσεν, ἐάσειν ἐξ ξάγεσθαι ὃ τὶ κατὰ “γαστρὸς αἴρωνται, 
ἀντισοφίξεται.. πλοῖα αὐτοῖς διδοὺς ἵνα ἀποκομισϑῶσι, 
παραλύσας τὰ πηδάλια χαὺὶ τὰς κώπας καὶ τὰ ἱστία, ὁμό- 

σαν φήσας πλοῖα παρέξειν, ἄλλο δὲ οὐδέν. ἐν ἀπορίῳ δὲ 

οἱ Φοίνιχες ἐχόμενοι πολλὰ μὲν τῶν χρημάτων χατώρυοσ- 
σον, ἐπισημαινόμενοι τοὺς τόπους, ἵν᾿ ὕστερόν ποτὲ ἀνέ- 
λωνται ἀφικόμενοι, πολλὰ δὲ τῷ Ἰφίκλῳ κατέλειπον. ἀπαλ- 
λαγέντων οὔν πσούτῳ τῷ τρόπῳ ἐκ τῆς χώρας τῶν Φοινί- 

ε χων κατέσχον τὰ πράγματα οἱ Ἕλληνες." τὰ δ᾽ αὐτὰ ἕστο: 
ρήσας καὶ Πολύζηλος ἐν τοῖς “Ῥοδιακοὶς »Τὰ περὶ ἰχϑύων 
(φησὶ) χαὶ τῶν κοράχων μόνοι ἤδεσαν ὁ Φάκχας καὶ ἡ 
ϑυγάτηρ αὐτοῦ Δορχία. αὕτη δ᾽ ἐρασϑεῖσα τοῦ Ἰφίκλου 
χαὶ συνϑεμένη περὺ γάμου διὰ τῆς τροφοῦ, ἔπεισε τὸν 
φέροντα τὸ ὕδωρ ἐχϑὺῦς ἀγαγεῖν καὶ ἐμβαλεῖν εἰς τὸν 

κρατῆρα καὶ αὐτὴ δὲ τοὺς χόραχας λευχάνασα ἀφῆκεν. “' 
62. Κρεόφυλος δ᾽ ἐν τοῖς ᾿Εφεσίων ἍὭροις (Οἱ τὴν 

Ἔφεσον (φησὶ) χτίζοντες πολλὰ ταλαιπωρηϑέντες ἀπορίᾳ 

ἃ τόπου τὸ τελευταῖον πέμψαντες εἰς ϑεοῦ ἠρώτων ὅπου τὸ 

πόλισμα ϑῶνται. ὁ δ᾽ αὐτοῖς ἔχρησεν ἐνταῦϑα οἰκίζειν 
πόλιν ἦ ἂν ἰχϑὺς͵ δείξῃ καὶ ὗς ἄγριος ὑφηγήσηται. λέγε- 

ται οὖν ὅπου νῦν ἡ χρήγη ἐστὶν Ὑπέλαιος καλουμένη 

εἶδεν Ῥ. Βογθοθαίαν δεν; αὐοὰ Ῥ ἐπ πιβγρὶπο παθοί. αὑτῶν] 
Βογοθδίαν αὐτῶν, εἴ Ρϑ0}ο μΡοβέ αὐτῷ. ἐπικηρυκεύσατο Β. 

9561 Ὁ. γαστρὸς ΟΥ̓Τ,, γαστρὶ ΑΒΡ. αἴρωνταν ΔΑ. αἴρονται 
ἘΌΡΨΥΙ.. ἕν᾽ Β. ἵνα ῬΥΙ.. ἀνέλονταε Β. κατέλειπον 

ΒΟ οΙσ ἢ. οα 0. κατέλιπον ΡΎΙ,. 
361 ο. ὅ φάκας ΑΒ. ὄφακας Ρ. ὃ οπι. Ψ].. δορκία ΟἸ. εἰ, 

τὸ νἱάοίυτ; ΑΒ, δερκία ΡΥ. καὶ αὐτὴ Ὁ. καὶ αὕτη ΡΥ. 
“Ὥροις Βομνν 5, δονιδοθαίατ ὅροις. πολλὰ] Ἰμερθοθδέιγ καὶ πολλὰ. 

ταλαιπωρηϑέντες] περιπλανηϑέντες Ὁ, ΔΙίθ6 ΓΟ ΒΡΘΓΒΟΙΙΡίο. 

301 ἀ. ἔχρησεν ΑΒΟ, ἔχρηζεν ΡΥΠ.. ἢ ἂν Ὁ. ἥν τινὰ ῬΥΤ,. 
φηγήσηται] ἀφηγήσηται Ὁ. “χπέλαιος) Μα]πὶ ἡ ᾿ Ὑπέλαιος. 
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χαὺ ὁ ἱερὸς λιμιὴν ἁλιέας ἀριστοποιεῖσϑαι, καὶ τῶν ἰχϑύων 
τινὰ ἀποϑορόντα σὺν ἀνϑρακιῷ εἰσπεσεῖν εἰς φορυτὸν, 
χαὲ ἀφϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ λόχμην ἐν ἡ ἔτυχεν ὃς ἄγριος 
ὦν" ὃς ὑπὸ τοῦ πυρὸς ϑορυβηϑεὶς ἐπέδραμε τοῦ ὄρους 

ὁ ἐπὲ πολὺ, ὃ δὴ καλεῖται Τοηχεῖα, καὶ πίπτει ἀχοντισϑεὶς 
ὅπου καὶ νῦν ἔστιν ὁ τῆς «ϑηνᾶς ναός. καὶ διαβάντες 
οἱ ᾿Εφέσιοι ἐχ τῆς νήσου, ἔτεω εἴχοσιν ἕν οἰχήσαντες, τῷ 
εἰχοστῷ δευτέρῳ χτίζουσι Τρηχεῖαν καὶ τὰ ἐπὶ Κόρησσον, 
καὶ ἱερὸν ̓ Αρτέμιδος ἐπὶ τῇ ἀγορᾷ ἱδρύσαντο ᾿Απόλλωνός 
τε τοῦ Πυϑίου ἐπὶ τῷ λιμένι.“ 

038. Τοιούτων οὖν ἔτι πολλῶν λεγομένων, τότ᾽ ἐξά-. 
χουστος ἐγένετο κατὰ πᾶσαν τὴν πόλιν αὐλῶν τε βύμβος 
καὶ κυμβάλων ἦχος » ἔτι δὲ τυμπάνων χτύπος μετὰ φδῆς 

ἔ ἅμα γινόμενος. ἔτυχε δὲ οὖσα ἑορτὴ τὰ Παρίλια μὲν πά- 
λαι “καλούμενα, νῦν δὲ Ῥωμαῖα, τῇ τῆς πόλεως Τύχῃ 

γαοῦ χαϑιδρυμένου ὑπὸ τοῦ πάντ᾽ ἀρίστου χαὶ μουσικω-- 
τάτου βασιλέως «Ἁδριανοῦ. ἐχείνην τὴν ἡμέραν κατ᾽ ἐνιαυ- 
τὸν ἐπίσημον ἄγουσι πάντες οἱ τὴν Ῥώμην χατοιχοῦντες 
χαὶ οὗ ἐνεπιδημοῦντες τῇ πόλει. ὁ οὖν Οὐλπιανὸς, "άνδρες, 
ἔφη, τί τοῦτος 

362 Εἰλαπίνη, ἠὲ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε 7, ἐστί. 
χαί τινος εἰπόντος ὅτι βθαλλίζουσιν οὗ χατὰ τὴν πόλιν 

καὶ δ] ὃ οἴῃ. Β. ἄφθῆναι ΑΒΟ. ἀχϑῆναν ΡΥ͂Ι,. ἔτυχεν 
ὃς Β. Τιοροθαίαν ἔτυχε σῦς. ϑορυβηϑεὶς 1,. ϑορυμβηϑεὶς ΡΥ. 

301 6. ὅπου καὶ νῦν] νῦν οτι. Β. Ῥοβέ ἀκοντισϑεὶς δῖσ ροτ- 

δῖε Ο, χκἀνταῦϑα ἢ πόλις κτίζεται, τοϊοσυα οαρτεϊ5 πώ ΟἸΐ588. 
᾿ ἔτεα κά οἰκήσαντες Οἀβαιθοπι5β. ΕΓ ΟΠΊΠ65 ἔτεά τ᾽ οἰκήσαντες. 

| τῷ] τὸ Β. το Ῥ. εἰποστῷ δευτέρῳ ὙἹ,. δεύτερον εἴκοσι ΑΒ. χβ Ῥ. 
ἐπὸὴ κόρησσον ἈΡ. ἐπικόρησσον Β. ἐπὶ κόρισσον ΨΠ,. ᾳφυαοά οεΐδπι 

Ῥ μῥείπιο βουιββοιδέ, βθα βέβεϊπι πιυΐαυνϊέ, ΑἸ1ΌῚ ορησσὸς Βουτθιίατχ, 

ἀγορᾷ ῬΨΙ,, ἀγορὴ ΑΒ. τοιούτων») τούτων Β. οὖν ἀ64. 
ΔΒ, οπι. ΡΨῚ,, τότ᾽ Β. τότε ΡΥ... τε βόμβος ἰδοϊέε ἀοάϊέ 
δον οΙρἢ.» Οχ ἃ υὐ Ορίπογ. τὸ οὔῃβ. ΡΥ], ἔτν δὲ] Ἰωοροθαίαι 
ἔτι τε. 

301 ἢ, παρίλια]ῇ παράλια ΒΟ οὲ Ἐπ5ίαίπίυ5Β. Ρ. 150], 339, ἃ" 
πάραλος ἀοτγίνδηβ. πάντ ΟΥ̓Τ,. πάντα ΑΒΡ. ἁδριανοῦ ῬΥΤ.. 
ἀδριανοῦ Ὁ. οἱ τὴν ΑΒΟ, ἑορτὴν Ῥ. ἑορτὴν οἱ Ψ7,, 

302 ἃ. ψογβυμπι Ἠοιηοιίοαπι (Οαγ59. α, 220.) οπιϊϑὶὲ Ο, 
Εἰλαπίνη ἠὲ γάμος) ϑογιθοθδέιι εἰλαπίν᾽ ἠὲ γάμος. εἰλαπίνη γάμος Β, 

τάδε γ᾽ ἐστί Ψ],. τάδε γ᾽ ἔτ᾽ ἐστὶ Ἀ. τάδε γε τ᾽ ἐστὶ ΒΡ. 



79. Η 

ἅπαντες τὴ ϑεῷ, Ὦ. λῷστε, ὃ Οὐλπιανὸς γελάσας ἔφη; 
καὶ τίς ᾿ἰλήνων τοῦτο βαλλισμὸν ἐκάλεσε; 'δέον εἰρηκέναι 
κωμάξουσιν, ἢ χορεύουσιν, ἥ τι ἄλλο τῶν εἰρημένων. σὺ 
δὲ ἡμῖν ἐχ τῆς “Συβούρας ὅ ὁνοβα πριάμενος 

᾿“πώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ: 

χαὶ ὃ Μυρτίλος ἔφη; “Ἀλλὰ. μὴν καὶ “Ἑλληνικώτερον ἀπο- 
νυ δείξω σοὶ τὸ ὄνομα, ὦ φιλεπιτιμητά. πάντας γὰρ ἐπιστο-: 

μέίξειν πειρώμενος, οὐδενὸς μὲν ἀμαϑίαν κατέγνως, σαυτὸν 
δ᾽ ἀποφαίνεις χεγότερον λεβηρίδος. Ἐπίχαρμος, ὠ ϑθυμῶν 
σιώτατε, ἐν τοῖς Θεαροῖς μέμνηται τοῦ βαλλισμοῦ, χαὶ οὐ 

μακράν ἐστι τῆς “Σικελίας ἣ Ἰταλία. ἐν οὖν τῷ δράματι 
οὗ “ϑεωροὺ καϑορῶντες τὰ ἐν Πυϑοῖ ἀναϑήματα καὶ περὺ 
ἑκάστου λέγοντές φασι καὶ τάδε 

; «““έβητες χάλχεοι, 
κρατῆρες, ὀδελοί. τοῖς γα μὰν ὑπωδέλοις 
καὶ λῶτε θαλλιξόντεσσι οσσον χρῆμα εἴῃ. 

καὶ Σώφρων δ᾽ ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Νυμφοπόνῳ φησὶ 
»Κήπειτα λαβὼν προῆχε, τοὶ δ᾽ ἐβαλλιζον.““ καὶ πάλιν 

Ω 

τῇ θεῷ) τῷ θεῷ Β, ἔφη γελάσας Β. Ῥοβέ χορεύουσιν γο0ἃ 
οἱ κατὰ τὴν πόλιν ἅπαντες τορεοίαπέ ΡΥ],, οτέαπέ ΑΒ, Ὁ 
Βαθο ἄθ πος 000 βιπὲ θχοθγρία, ὅτι τὸ βαλλίζειν, ἤτοι κωμάζειν ἢ 

χορεύειν ἤ τι τοιοῦτον, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ παραγόμενον ὃ βαλλισμὸς παρὰ 
πολλοῖς τῶν ἀρχαίων εὕρηται. ἐπίχαρμός τε γὰρ, φησὶ, καὶ σώσοον χαὺ 

ἄλεξ ἐς μέμνήνται τῆς λέξεως. οἶδα δὲ, φησὶ; καὺ ἀλλαχόϑι τοὔνομα, καὶ 

ἀναπεμπασάμενος ἐξοίσω. ἀπώλεσας, φησὶ, τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ. σαυτὸν 

ἐπιφαίνεις χενότερον λεβηρίδος ({υἰπιοέο τ). τὰ πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον εἷς 
ἐγὼν ἀποχρέω --- ἐκ τῆς Οὐβαιθοπαβ. ΓἸΌΓῚ ἐκ γῆς. συβούρας 
1, δὲ πιᾶγϑο Ρ. σιβούρας ΒΡΥ͂. ᾿Αἀπώλεσας] ϑιυϊάάβ ἴπ ἀπώλεσας - 
Βοο σϑῦβιι δἰἰδίο, αὕτη δὲ ἥ παροιμία, ἱπᾳαϊξ, γέγονεν ἐκ τοῦ ᾿Δριστίου 
Αύκλωπος, ὥς φησι Χαμαιλέων ἐν τῷ περὺ σατύρων. 

362 ἢ. φιλεπιτιμητά Ἡφταϊᾶιϊ5 ἱπ Απὶπιδάνουβίοπ, πῃ Βα] πιὰ5. ΥἹ, 
7,1. φίλε ἐπεὶ τιμᾶς (τιμαῖς Α) ΡΥ... φίλε ᾿Επιτίμαιε ϑοινν ΕἸ Ρἢ, 
χκενότερον Ὁ. κενώτερον ῬΨΤ,. λεβηρίδος ῬΙ,. λεβαρίδος Ψ. λαβηρί- 

δὸς Β. Θεαροῖς Κοοπίαβ: νἱᾷ, δᾷ ΠΙ. Ρ. 106 ἢ, Βουθεθαίαν 
Θεάροις. ν. 1. «“έβητες χάλκεοι] Ψιάα ΙΧ, Ρ. 408 ἃ. 9 Ὡς 
ὁδελοί. τοῖς ἀτοίοίοπάππ, 1011 ὅ δὲ λοιτοις γα μὰν σαϑδιθοπαβ, 
ΤΑΡτὶ γάμαν. Υ. 3. καὶ λωτε βαλλιζόντεσσι Ἀ. καὶ λωτε (καιλω τε ΡΒ) 

βαλλίζοντες ΒΡῚ,. χαὺὶ λωτεμβαλλίζοντες Ψ,, οίοσσον ΒΡ. ὅσ- 
σον Ὑἴ,. ᾿ 

902 ο δ᾽ οὲ τῇ ἐπιγρωφομένη οπι. Β, ᾿προῆχε Ἀ. προιεῖχε Β, 
προεῖχε ΡΎΠ,. προῆγε ΒΙοτΠοΙα, Μα5. οτἰέ. σαμέαθτία. ὙΠ. Ρ. 348. 
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»ΠΒαλλίζοντες τὸν ϑάλαμον σχάτους ἐνέπλησαν.“ ἀλλὰ 
μὴν καὶ Ἄλεξις ἐν Κουρίδι φησὶ 

Καὶ γὰρ ἐπὶ χῶμον « , ἀνθρώπων ὁρῶ 
πλῆϑος προσιὸν ὡς τῶν χαλῶν τὲ καγαϑῶν 
ἐνθάδε συνόντων. μὴ γένοιτό μοι μόνῳ 
γύχτωρ ἀπαντῆσαι καλῶς πεπραγόσιν 
ὑμῖν περὶ τὸν βαλλισμόν" οὐ γὰρ ἄν ποτε 
ϑοίϊμάτιον ἀπενέγκαιμι μὴ φύσας πτερά. 

οἶδα δὲ χαὶ ἀλλαχόϑι τοὔνομα χαὺ ἀναπεμπασάμενος ἐξοίσω. 

θ4., Σὺ δὲ ἡμῖν δίκαιος εἶ λέγειν, ὃ καὶ τῶν Ὅμηρι- 
χῶν μεμνημένος τούτων 

Τίς δαὶς, τίς δὲ ὅμιλος ὁδ᾽ ἔπλετο; τίπτε δέ σε 

χρεών; 
εἰλαπίνη ἠὲ γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ᾽ Ὑὰ: 

τίνε διαφέρει ἀλλήλων. ἐπεὶ δὲ σιγᾷς, ἐγὼ ἐρῶ. χατὰ γὰρ 
τὸν ΣΣυραχόσιον ποιητὴν 

Τὰ πρὸ τοῦ δύ" ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ἐγὼν ἀποχρέω. 
τὰς ϑυσίας καὶ τὰς λαμπροτέρας παρασχε ευὰς ἐχάλουν οἱ 
παλαιοὶ εἰλαπίνας,, καὶ τοὺς τούτων μετέχοντας εἰλαπινα- 
στάς. ἔρανοι δέ εἶσιν αἱ ἀπὸ τῶν συμβαλλομένων εἰσαγω- 
γαὶ, ἀπὸ τοῦ συνερᾶν καὶ συμφέρειν ἕκαστον. χαλεῖται δὲ 

ἀλλὰ μὴν οἱ. Β. «Κουρίδι] ϑουθοθαίαν Χούρεδι. ν. 1. 
ἐπὲ κῶμον 1,. ἐπικώμων ΡΥ, Ψ. 2. προσιὸν ὧς τῶν ΡΨ, προσιὼν 
ὡς τῶν Β.. προσιόντων τῶν . προσιὸν ἀστῶν ἸΔοοθδῖι5 Ρ. 190. 

302 ἅ. Ψ. 6. ἀπενέγκεμον Β. ἀναπεμπασμένος δρίζοπιο Ηο6- 
50Π 6111, ποπ Ὁ. τῶν μηρικῶν} Θάγ55. «, 225. χρεώ»} 
χρεώ Ηοϊπογυβ. εἰλαπίγη ἠὲ γάμος Ῥ. εἰλαπίν" ἠὲ γάμος ΨΈ,. εἰλα-- 
πίνη καὶ γάμος Β. τάδε γ᾽ ἐστέν Ὑ1,. τάδ᾽ ἔτ᾽ ἐστίν ἈΡ, τάδε «τ᾿, 
ἐστίν Β. συρακόσιον ΑΒ, συρακούσιον ΡΥΙ,. Ἐρίομαγτῖ γοῦϑα 
505 6βϑὲ ὙΠ. Ρ. 308 ο. δύ᾽ ΑΒΟ. δύο ΡΥΓ,. εἴς ἐγὼν ἴω 
εἰσαγὼν ῬῪ, ἀποχρέω Ὁ. ἀπόχρεω ΡΨΤ,. 

362 6. εἰλαπίνας] εἰλαπίνην ἘΞ. εἰλαπιναστάς} εἰλαπινιράς Β. 
αἱ ἀπὸ) οἱ ἂπό Β. εἰσαγωγαὶ] ἐσαγωγαὲ (. συναγωγαὶ Ο(- 

ΒΔΌΡΟΠΙΒ. εἰσαγωγαὶ Εἰίατα Εππίδίῃϊα8 Ρ, 1702, 6. 4υἱ Βᾶρο δαᾶϊέ, 

ὅρα τὸ αἱ ἀπὸ τῶν συμβαλλομένων εἰσαγωγαὶ, ὅπερ ἐστὶ περίφρασις τοῦ 
αἱ συμβολαὶ, αὖ συμποσιακαὶ δηλονότι. συνερᾶν} συνερᾶσθαι Ἐπ- 
βίδα, ποὸπ Ο. ὅρα δὲ, ἱπαιῖε Επυδέδίμίαβ, τὸ συνερᾶσθαν καινὸν ὃν, 
καὸ ἴσως ἀπ᾽ αὐτοῦ γίνεται κατ΄ ἔννοιαν ἐναντίαν τὸ ἐξερᾶν, οὗ πλείων 



794 Η 

ὁ αὐτὸς καὶ ἔρανος χαὶ ϑίασος καὶ οἱ συνιόντες ἐραγισταὶ 
καὶ συνθιασῶται. χαλεῖται δὲ καὶ ὁ τῷ Διονύσῳ παρεπό- 
μένος. ὄχλος ϑίασος, ὡς Εὐριπίδης φησὶν 

᾿Ορῶ δὲ ϑιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν. 
τοὺς μὲν οὖν ϑιάσους ἀπὰ τοῦ .ϑεοῦ προσηγόρευον. χαὶ 

ῖ γὰρ αὐτοὺς τοὺς ϑεοὺς οἱ “ἄχωγες σιοὺς φασί, τὰς δ᾽ 

εἰλαπίνας ἀπὸ τῆς ἐν αὐταῖς παρασχευῆς γινομένης χαὶ 
, δαπάνης. λαφύττειν. γὰρ χαὺ λαπάξειν, τὸ ἐχχενοῦν χαὶ ἀνα- 

λίσχειν. ὅϑεν καὶ ἐπὶ τοῦ πορϑεῖν τὸ ἀλαπάζξειν οἱ ποιη- 
ταὶ τάττουσι, καὺ τὰ διαρπαζόμενα χατὰ τὴν λάφυξιν λα- 

φῦύρα. τὰς δὲ τοιαύτας εὐωχίας «Αἰσχύλος καὶ Εὐριπίδης 

868 εἰλ απίνας ἀπὸ τοῦ λελαπάχϑαι. λάπτειν δὲ τὸ τὴν τροφὴν 

ἐχπέττειν χαὶ κενούμενον λαγαρὸν γίγνεσθαι. ὅϑεν ἀπὸ 

μὲν τοῦ λαγαροῦ ἡ λαγὼν, ὥσπερ καὶ λάγανον, ἀπὸ δὲ 

τοῦ λαπάττειν "λαπάρα. λαφύττειν δέ ἐστι τὸ δαψιλῶς χαὶ 

ἐπὶ πολὺ λαπάττειν χαὶ ἐχχενοῦν. τὸ δὲ δαπανᾶν ἀπὸ τοῦ 

δάπτειν λέγεται. καὶ τοῦτο δὲ τοῦ δαψιλοῦς ἔχεται". διόπερ 
ἐπὶ τῶν ἀπλήστως χαὶ ϑηριωδῶς ἐσθιόντων τὸ δάψαι καὶ 
δαρδάψαι. ἡ Ὅμηρος 

“Αλλ᾽ ἄρα τὸν γε κύνες τε χαὶ οἰωνοὶ κατέδαψαν. 
ν τὰς δ᾽ εὐωχίας ἐχάλουν οὐκ ἀπὸ τῆς ὀχῆς, ἢ ἐστι . τροφὴ» 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ χατὰ ταῦτα εὖ ἔχειν. εἰς ἃς δὴ συνιόντες 

οἱ τὸ ϑεῖον τιμῶντες καὶ εἰς εὐφροσύνην -καὺ ἄνεσιν αὑτοὺς 

χρῆσις. οὗ συνιόντες ΒΟ, οὗ οπι|. ΡΥ͂],- Εὐριπίδης} ΒΑΘΟΝ. 
γ᾿ 079. 

3083 8. δὲ τὸ τὴν ΑΒΟ. τὸ οπι. ΡΥ͂Ι,. ἐχπέττειν ἈΌ. ἐχπέπτειν 

ΡΥῚΙ,. Ἐπίδεμιαβ Ρ. 1418, 3. ὃ ᾿Αϑήναιος ἔκ τοῦ λάπτειν τὴν 

λέξιν (εἰλαπίνη) ἐτυμολογεῖ διὰ τὸ λαπτικὸν τῆς τοιαύτης λαμπρᾶς πα- 

ραοκευῆς καὶ δάπανον, λαφύττειν γὰρ, φησὶ, καὶ λαπάξειν ὥσπερ καὶ ἀλα-- 
πάξειν κατὰ πλεονασμὸν τοῦ α τὸ ἐκκενοῦν καὶ ἀναλίσκειν ἐστίν. ὅϑεν χαὶ 

“τὰ διαρπαζόμενα ἐν τῷ ἀλαπάζεσθαι ἤγουν πορϑεῖσθαν πόλιν λάφυρα 

λέγεται παρὰ τὴν λάφυξιν, λάπτειν δὲ," φησὶ, καὶ τὸ γίνεσθαν λαγα- 
ρόν τινᾳᾷ ἐχπεττομένης καὶ κενουμένης τῆς τροφῆς. γίγνεσθαι) 

γίνεσϑαι Β. λαπάττειν λαπάρα] λάπτειν λαπάρα Ο, ααυὶ Ρδυ]1Ὸ 

Ῥοϑβὲ λαπάττειν καὶ ἐκκεκοῦν ἰδ προέ. Ὅμηρος) Θάν55. γ, 259.  ετ- 
ΒῸ τα. οἵη. Ὁ. ᾿Αλλ᾽ ἄρα τόν γε κύνες 6Χ Ἠοπιοτο ἀθάϊ. τὸν δ᾽ 

ἄρα ἀλλὰ κύνες ΑΒΡ, τὸν δ᾽ ἄρα κύνες ὙΤ,. ; : 

369. Β. εὐωχίας οἐντποϊορίαην 1εἶπὸ βαπιβῖὶε Ἐπβέδεῖι5 Ρ..281,1. 

ἅς) ἃ Ὁ. δὴ] δεῖ Β, συνιόντες} συνυέντες Ὁ. αὑτοὺς] 
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μεϑιέντες τὸ μὲν ποτὸν μέϑυ, τὸν δὲ τοῦτο δωρησό- 
μένον ϑεὸν Μεϑυμναῖον καὶ «ναῖον καὶ Ειον χαὶ ἸἸήιον 
προσηγόρευον, ὥσπερ καὶ τὸν μὴ σχυϑρωπὸν καὶ σύννουν 
ἱλαρόν. διὸ καὶ τὸ δαιμόνιον ἵλεων ἠξίουν γίνεσθαι ἐπι- 
φωνοῦντες ἰὴ ἰή. ὅϑεν καὶ τὸν τόπον ἐν ᾧ τοῦτο ἔπρατ- 

ε τον ἱερὸν ὠνόμαζον. ὅτι δὲ τὸν αὐτὸν ἵλεων καὶ ἱλαρὸν 
ἔλεγον δηλοῖ Ἔφιππος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι ᾽Βμ- 
πολή" περὶ ἑταίρας δέ τινος λέγει 

Ἔπειτά γ᾽ εἰσιόντ᾽, ἐὰν λυπούμενος 
τύχη τις ἡμῶν, ἐκολάκευσεν ἡδέως" 
ἐφίλησεν, οὐχὶ συμπιέσασα τὸ στόμα, 
ὥσπερ πολέμιος, ἀλλὰ τοῖσι στρουϑίοις 
χαυνοῦσ᾽ ὁμοίως" ἦσε, παρεμυϑήσατο, 
ἐποίησέ ϑ᾽ ἱλαρὸν, εὐθέως τ᾽ ἀφεῖλε πᾶν 
αὐτοῦ τὸ λυποῦν, καπέδειξεν ἵλεων. 

ἃ δεν Γ δὴ ἀρχαῖοι χαὺ τοὺς ϑεοὺς ἀνϑρωποειδεῖς ὑπο- 
στησάμενοι καὶ τὰ περὶ τὰς ἑορτὰς διέταξαν. ὁρῶντες γὰρ 
ὡς τῆς μὲν ἐπὶ τὰς ἀπολαύσεις ὁρμῆς οὐχ οἷόν τε τοὺς 
ἀνθρώπους͵ ἀποστῆσαι , χρήσιμον δὲ χαὶ συμφέρον τοῖς 
τοιούτοις εὐτάχτως χαὶ χοσμίως ἐϑίξειν χρῆσϑαι, χρόνον 

ἀφορίσαντες χαὶ τοῖς ϑεοῖς προϑύσαντες οὕτω μεϑῆχαν 
αὑτοὺς εἰς ἄνεσιν, ἵν ἕχαστος ἡγούμενος ἥχειν τοὺς ϑεοὺς 
ἐπὶ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς σπονδὰς μὲτὰ αἰδοῦς τὴν συνου- 

5 σίαν ποιῆται. “Ὅμηρος γοῦν φησιν » ᾿λϑὲ δ᾽ ᾿4ϑήνη, 
ἱρῶν ἀντήσουσα.“ καὶ ὃ 1]οσειδῶν 

«ὐϑίοπας μετεχίαϑε ΄τηλόϑ᾽ ἐόντας, 

ΒΟΥ ΒοΡαΐαν αὐτοὺς Πἷο οἐ Ρ. 363 ἃ, τὸ μὲν ποτὸν] τὸν μὲν ποτὸν 

ΒΡ. τοῦτο ΡΥΪ,. τοῦτον ΑΒΟ. Ὑήινον»] ἤιον Β. ἰὴ ἰὴ Ὁ. 
ἴη ἴη ῬΥΠ. ᾿ 

908 ο, Ἔφιππος) εὔσχημος νυἱέΐοπα Πὸτὶ ΧΠῚ. Ρ. 571 6. τῷ 
ἐπιγραφομένῳ δράματι οἵα. Β. ᾿Ἐμπολή) ἐμπολῇ Β. ἑταίρας] 

ἑτέρας ΒΕ ᾿Ψ. 1. λυπούμενος] λυπουμένοις ΒΡ. ΨΥ. 2. τις] 
τισὺ ΙπΓΡῸ Ρ. ἡδέως" ἐφίλησεν] ἢ κατεφίλησεν. 571. ν. 4. 
πολέμιος] πολέμιον 871. πολέμιος Εἰιδέαίϊπ5 Ρ. 1411, 8. Υ. ὃ. 
ὁμοίως] πο υϑᾳι6 Ὁ. ἦσε παρ. Τατποθιιβ. ἤ σὲ παρ. Δ. ἤ σε 
παρ. Ῥ. ἦσε παρ. ὙΠ. ἧς ἐπαρ. 571. γ. 6. τ᾽ οχ 571. αἀάϊέυτῃ. 

363 ἃ. Ἦλθε] Οἀν55. γ, 498.. ἀντιόωσα, «ἀϊϑίοπας) Οάν585, 
Ὧ 7) 22. 20. τηλόϑ᾽ --- ἑκατόμβης ὁπι. Β. 
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ἀντιόων ταύρων τὲ καὶ ἀρνειῶν ἑχατόμβης. 
χαὶ ὁ Ζεὺς. 

Χϑιζὸς ἔθη μετὰ δαῖτα ϑεοί δ᾽ ἅμα. πάντες ἕποντο. 
χἂν ἄνϑρωπος δέ που παρῇ πρεσβύτερος χαὶ τῇ προαιρέ- 

σει σπουδαῖος, αἰδοῦνται λέγειν τι τῶν ἀσχημόνων ἡ ἢ καὶ 

πράττειν; ὡς καὶ ᾿Επίχαρμός πού φησιν 

ἣν ᾿Αλλὰ καὶ σιγὴν ἀγαϑὸν ὄχχα παρέοντι, κάρρονες. 

ὑπολαμβάνοντες οὖν τοὺς ϑεοὺς πλησίον αὑτῶν εἶναι τὰς 

ἑορτὰς κοσμίως χαὺ σωφρόνως διῆγον. ὅϑεν οὔτε χαταχλί- 

νεσύαι παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ἔϑος; ἀλλὰ δαίνυνϑ'᾽ ἑξόμε- 

γοι" οὔτ᾽ εἰς μέϑην πίνειν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔσπεισών τ΄ ἔπιόν 

8᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμὸς, ἔβαν οἰχόνδε ἕχαστος. 

θ6. Οἱ δὲ νῦν προσποιούμενοι ϑεοῖς ϑύειν καὶ συγ- 
χαλοῦντες ἐπὶ τὴν ϑυσίαν τοὺς φίλους καὶ τοὺς οἰχειο- 

ϑθάτατους καταρῶνται μὲν τοῖς τέχγοις, λοιδοροῦνται δὲ ταῖς 

γυναιξὶ, καλα ρίζουσι τοὺς οἰχέτας, ἀπειλοῦσι τοῖς πολλοῖς, 
μονονουχὶ τὸ τοῦ “Ὁμήρου λέγοντες 

Νῦν δ᾽ ἔρχεσϑ'᾽ ἐπὶ δεῖπνον, Ἷ ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα, 
ἐπὶ νοῦν οὐ λαμβάνοντες τὰ εἰρημένα ὑπὸ τοῦ τὸν Χεί- 
θωνα πεποιηκότος, εἴτε Φερεχράτης ἐστὶν εἴτε Πικόμαχος 

ὃ ῥυϑμικχὸς ; ἢ ὅστις δή ποτὲ 

Μηδὲ σύ γ' ἄνδρα φίλον καλέσας ἐπὶ δαῖτα ϑάλειαν, 

"Ἢ ἄχϑου ὁρῶν πωρεόντα" χαχὸς γὰρ ἀνὴρ τόδε δέξει, 

ἀλλὰ μαλ᾽ εὐχηλος τέρπου φρένα τέρπε. τ΄ ἐχεῖνον. 

γῦν δὲ τούτων μὲν οὐδ᾽ ὅλως μέμνηνται; τὰ δὲ ἑξῆς αὖ- 

“Κϑιζὸς] 1168. α, 424. ϑεοὶ δ᾽. 

363 ἢ, ἀλλὰ καὶ Β98 εἐ Επδίαξμίυβ Ρ. 1476, 1, καὶ οπι. ΡΥ].. 

ὄκκα 1, εὲ Επσπβέαίμίυβ. ὅκα Ρ. κα Υ. αὑτῶν] αὐτῶν ῬΨΤ,. 

χαταχλίνεσθαν ῬΊ,. κατακλίζεσϑαι Υ. δαίνυνϑ᾽ ] δαίνειντ᾽ Β. 

Τοοι5 Ηοπιοτίουβ Οαγ55. γ, 471. οὔτ᾽ εἰς] ΤιοροὈδέαν οὐδ᾽, 

εἰς. ἐπεὶ ἔσπεισαν] Ὁ γΥ88. 7: 9390. ἔσπεισαν τ᾽ ἈΒ. τ᾿ οπ|- 

ΡΥ͂Ι,. [πνοῖβο ογάϊπε Ὁ ἔπιόν τ᾽ ἔσπεισάν θ΄. ' 

304 ἃ. καλαβοίζουσι Τουρίαβ Ἐπιοπᾶ. γο}]. 1Π|. Ρ. 110. καλαμυ- 

ρίζουσι Ψ].. καλὰ μυρίζουσι ΡΨ. πλήττουσι ΒΟ, Ερϊέοτηθ ἨΘΒΟΒΟΙ 1: 

δὲ ηιμϊὶ Μ55. Οδδδαθομί. Ὅμήρου) 1Π84. β, 381. .Ἃ εἰ-- 

ρώνω χείρονα Ῥ. Ψεοιϑαθ οχ Οπίγομθ φυδθαὰς βοαυπηίαιν τ15- 

{ις δὰ ᾿ἵπιέίαπι οαρ (15. 68. ΟΠλΙ51Ὲ ο. Ψ. 1. ϑάλειαν) ϑη- 

λειαν ΒΒ, : 

904 νυ. Ψ, 2. ῥέζε!] ῥέξει Ἐ;- μέμνηνταν 1,.. μέμνηταν ΒΡΝ- 
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τῶν ἐχμανϑάνουσιν, ἅπερ πάντα ἐκ τῶν εἰς ᾿Πσίοδον ἄνα- 
φερομένων μεγάλων. ̓ Ἠοίων νοὶ μεγάλων ἼἜργων] παρῴ- 
δηται 

Ἡμῶν δ ἤν τινά τις χαλέσῃ ϑύων ἐπὶ δεῖπνον, 
ἀχϑόμεϑ' ἣν ἔλϑῃ καὶ ὑποβλέπομεν παρεόντα, 
χῶττι τάχιστα ϑύρας ἐξελϑεῖν βουλόμεϑ'᾽ αὐτόν. 

6 εἶτα γνούς πως τοῦϑ' ὑποδεῖται, κατά τις εἶπε 
5 τῶν ξυμπινόντων, Ἤδη σύ; τί οὐχ ὑποπίνεις; 
οὐχ ὑπολύσεις σαυτόν; ὃ δ᾽ ἄχϑεται αὐτὸς ὃ ϑύων 
τῷ χαταχωλύοντι καὶ εὐθὺς ἔλεξ᾽ ἐλεγεῖα 
Μηδένα μήτ᾽ ἀέχοντα μένειν κατέρυχε παρ᾽ ἡμῖν 
μήϑ'᾽ εὕδοντ᾽ ἐπέγειρε, “Σιμωνίδη“ οὐ γὰρ ἐπ᾽ οἴνοις 

10 τοιαυτὶ λέγομεν δειπνίζοντες φίλον ἄνδρα; 
ἔτι δὲ χαὺ ταῦτα προστίϑεμεν 

ἀἁ Μηδὲ πολυξείνου δαυτὸς δυσπέμφελον εἶναι 
ἐχ χοινοῦ" πλείστη τε χάρις δαπάνῃ τ᾽ ὀλιγίστη. 

07. Καὶ ϑύοντες μὲν τοῖς ϑεοῖς ὀλίγιστω εἰς τὰς ϑυ- 

σίας καὶ τὰ τυχόντα δαπανῶμεν ὥσπερ ὃ χαλὸς Μέναν- 

δρος ἐν τῇ Μμέϑῃ παρίστησιν 

Εἶτ᾽ οὐχ ἅπαντα πράττομεν χαὶ ϑύομεν; 
ὕπου γε τοῖς ϑεοῖς μὲν ἠγορασμένον 
δραχμῶν ἄγω προβάτιον ἀγαπητὸν δέχε, 
αὐλητρίδας δὲ καὶ μύρον καὶ ψαλτρίας ) 

Θ Μενδαῖον, Θάσιον ᾿ ἐγχέλεις, τυρὸν, μέλι" 
6 μικροῦ ταλάντου γίγνεται τὸ κατὰ λόγον. 

πάντα ἴ,. πάντας ἈΒΡ, πώντως Υ. Ἡσίοδον] ἡσιόδου Β.. 

ΑἸέθταπι μεγάλων ἀοΙεραξ Βαμηϊκδηῖ5 ἘΡ᾿βέ. ογῖε. 1, Ρ. 115. Ἐρὸ καὶ 
μεγάλων Ἔργων 86010ϑἱ. Ψ. 3. χώττι) δου αν χ᾽ ὅττι. χ᾽ ὅτι Β. 

ος ὃ64 ο. Ψ. 4. γνούς πως ΟοτγαῦδΒ. Ε}ΌΤῚ γνοὺς πῶς: κχᾷτα] κάτω 
Β. Υ. ὅ. οὐχ ὑποπίνεις οτπι. Ψ. δἀᾶ, ΑΒΡ εἰ Μαυτγδε Πρτὶ Ψψαγν. 
16εἰ. ΧΙΧ, 3. Ψ. 6. ὑπολύσεις ᾿ιάθπι 1101]. ὑπολύσει ΨΤ,. σαὺ-- 
τόν ἃρυὰ Μυγοίαπι βογιρίαπι, αὐτὸν ΑΒΡΥΙ,. Υ. 8. ἥηδένα -- 
«“ιμωνίδη] “ΠΟΘΙ 5. νοῖϑὰβ 467. 469. ἀέκοντα] ἄλοντα ΒΡ. 
κατέρυκε] κατερύκειν Β, 

904 ἃ. πηδὲ] Π 6510! Ἔργ. ν. 720. υ0] δυσπέμφελος οἴ πλείστη δὲ. 
Τένανδρος] Ῥ. 107. ῬΓΙΟΤΟΒ Β6Χ νϑῦϑ5 δέξαι! ΠΨ. Ρ. 140 4, 

ΠΥ, 1. ἅπαντα] ὅμοια τοοίο 146. Ψ. 3. ἀγαπητὸν] ἀγαπητῶν ἈΡ, 
δέκα] τ Ῥ. Ψ. ὅ. ΜἭἝἜενδαῖον] ταύτας 140. ὑπ ττννν ἐγχέ- 

λεις, Θάσιον ῬΟΥΒΟΠΙΙ5. 

904 ο, Ψ, 6. ταλάντου. Α οἐ 140. τάλαντον ΡΨ]... 1 ϊθχῖ γίνεται. 
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δραχμῶν μὲν ἀγαϑὸν ἄξιον λαβεῖν δέχα 
ἡμᾶς, ἐὰν καὶ καλλιερηϑῃ τοῖς ϑεοῖς" 

τούτων. δὲ πρὸς ταῦτ ἂν ἑλεῖν τὴν ζημίαν, 

10 πῶς οὐχὶ τὸ κακὸν τῶν ἱερῶν διπλάξεται; 
ἐγὼ μὲν οὖν ὦν .7ὲ ϑεὸς οὐκ εἴασα τὴν 
ὀσφὺν ἂν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐπιϑεῖναί ποτὲ,᾿ 
εἰ μὴ καϑηγιξζέν τις ἅμα τὴν ἔγχελυν. 
ἵνα Καλλιμέδων ἀπέϑανεν εἷς τῶν συγγενῶν. 

{ἐπ 68. ᾿᾽Ονομάζουσι δ᾽ οἱ ἀρχαῖοι καὶ ἐπιδόσιμα τινα δεῖ- 
πνα, ἅπερ “λεξανδρεῖς λέγουσιν ἐξ ἐπιδομάτων. ἌἌλεξις 
γοῦν ἐν Τῇ εἰς τὸ φρέαρ φησὶ 

Νυνί τέ μοι 
ὃ “δεσπότης προὔπεμψεν οἴνου. κεράμιον 
τῶν ἔνδοϑεν κομιοῦντι, ἐκέϊϑεν. Β. μανϑάνω., 
ἐπιδόσιμον παρὰ τἄλλα τοῦτ᾽, ἔσται. φιλῶ 
αἰσϑητικὴν γραῦν. 

χαὺ Κρώβυλος ἐν ἸΡευδυποβολιμαίῳ 
90 ὄξαενν «Ἱάχης, ἐγὼ δὲ πρὸς σέ. πρόαγε. Β. ποῖ; 

“4. ὅποι μ᾽ ἐρωτᾶς; ὡς Φιλουμένην, παρ᾽ ἧ 
ταπιδόσιμ᾽ ἡμῖν ἐστιν" ἧς ἐχϑὲς πιεῖν 
χυάϑους ἕκαστον ἐβιάσω σὺ δώδεκα. 

οἴδασι δὲ οἱ ἀρχαῖοι καὶ τὰ νῦν καλούμενα ἀπὸ σπυρίδος 
δεῖπνα. ἐμφανίξει δὲ ἀιον κάδηνν περὺ τούτων ἐν ᾿Επι- 

λήσμονι ἢ Θαλάττῃ. οὕτως 
ὩΞΣυσχευασάμενος δεῖπνον, ἐν τὸ σπυρίδιον, 

τὸ ἀ64] οχ 146. ΓΙΥΌΤῚ τε. ν. 7. ἀγαϑὸν ΟΑΒΔΌΒΟΙΙΙ5 δὲ 

οογγθοίι5 Ὁ. ἀγαϑῶν ΡΥΨΙ,. Μ΄. 8. ἐὰν καὶ Α. καὶ οηι. ΡΥΤ,. 

ψΨ. 9. ἂν ἑλεῖν] ᾿μοβοθδέιν ἀνελεῖν. Υν. 11. ὦν οπι. Β. 

ψ. 18. ἅμα τὴν ΑΒΡ, ἅμα καὶ τὴν 1. ' 

ς 304 ἴ, γοῦν ἐν τῇ οπι. Β. ΑΙΟΧ 15. ὙΘΙΒῈΒ οπὶ ῬΙ οπῖβαιο 

αυὶ βΒοαιππίμιν ὁπ]. Ο. Ὑ. 1. τέ μὲ ϑομννοῖρι, Ψ. 2. ὃ δεο-- 

πότης] ἢ δέσποτις οι ΙΒ. προὔπεμψεν) προυπέκυψεν Β. 

ν. 3. χομιοῦντ᾽ ἐχεῖϑεν Τὶ. κομιοῦντες κεῖϑεν ΑΒΡ. κομιοῦντι κεῦϑεν ν. 

᾿Κρώβυλος ἐν] ἐν οἴῃ, Β..᾿ 

306 ἃ. Υ. 2. ὅποι [δοου δῖα Ρ.. 1960, Τιορορδίαν ὅπου. παρ᾽ 

ἡ 1,. παρὴ ΡΥ. Ψ. 4. ἕκαστον Οαβαιῦθοπιβ. Εἷθεὶ ἑκατὸν. 

μόνω δὲ οὲ περὶ τούτου ἐν ὁπ. Β΄ 6ςΘαλάττῃ] ϑουθοθαίαν Θα- 

λάσσῃ. ἕν τὸ σπυρίδιον ΑΒΡ, ἕν τειν σπυρίδιον Ψ. ἐν τῇ σπυρίδι 1.. 

πρὸς τὸν ᾿Οφέλαν Ῥοτβοπιβ Ρ. 81. πρὸς ὄφελην (00 δοσθπίῃ) 

ῬΥΨΙ,. πρὸς ᾿Ὠφέλην ϑοινγοῖβι, φαϊεῖο. 

-ὐ ναὶ αὔευ ϑι τοσγορκουνσαι 
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ἐβάδιξεν ὡς πρὸς τὸν Ὀφέλαν. 

' τοῦτο. δὲ σαφῶς δηλοῖ τὸ ἀπὸ σπυρίδος δεῖπνον, ὅταν τις 
» αὐτὸς αὑτῷ σχευάσας δεῖπνον καὶ συνϑεὶς εἰς σπυρίδα παρᾶ 

τινα δειπνήσων ἢ ἴῃ. σύνδειπνον εἴρηχεν ἐπὶ συμποσίου “10υ- 
σίας ἐν τῷ κατὰ ΜΜικίνου φόνου. φησὶ γὰρ ἐκεῖνον ἐπὶ τὸ 
σύνδεισενον χεχλημένον. χαὶ Πλάτων δέ φήσε ,γ Τοῖς τὸ σύγν- 

δειπγον ποιησαμένοις“ χαὶ “ἀριστοφάνης Τηρυτάδῃ 

Εν τοῖσι συνδείπνοις ἐπαινῶν «Αἰσχύλον. 
διόπερ τινὲς καὶ τὸ “Σοφοχλέους δρᾶμα κατὰ τὸ οὐδέτερον 
ἐπιγράφειν ἀξιοῦσι «Σύνδειπνον. καλοῦσι δέ τινα καὶ συνα- 
γώγιμα δεῖπνα, ὡς 'ἄλεξις ἐν Φιλοκάλῳ ἢ Νύμφαις 

6, Κατάκεισο, κἀκείνας κάλει. 

ὯΝ συναγώγιμον ποιῶμεν. ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
χυμινοπρίστης ὃ τρόπος ἐστί σου πάλαι. 

καὶ "ἔφιππος ἐν Γηρυόνῃ 
' Καὶ συναγώγιμον 

συμπόσιον ἐπιπληροῦσιν. 
ἔλεγον δὲ συνάγειν καὶ τὸ μετ᾽ ἀλλήλων πίνειν χαὶ συνα- 
γώγιον τὸ συμπόσιον. Μένανδρος ἐν ᾿Εμπιπραμένῃ 

Καὶ νῦν ὑπὲρ τούτων συνάγουσι χατὰ μόνας. 
εἰϑ' ἕξῆς ἔφη 

ἃ ᾿Επλήρωσέν τε τὸ συναγώγιον.᾽ 
' μήποτε δὲ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἀπὸ συμβολῶν καλούμενον. τίνες 

δ᾽ εἰσὶν αἱ συμβολαὶ αὐτὸς ΄ἄλεξις ἐν ἀν να θμθι δά ἤμ 
σημαίνει διὰ τούτων ι 

ἽἭξω φέρουσα συμβολὰς τοίνυν ἅμα. 
Β. πῶς συμβολάς; «4. τὰς ταινίας οἱ “Χαλκιδεῖς 
καὺ τοὺς ἀλαβάστους συμβολὰς χαλοῦσι, γραῦ. 

᾿Αργεῖοι δ᾽, ὡς ἐν τοῖς ὑπομνήμασί φησιν Ἡγήσανδρος; 

905 Ὁ, αὐτὸς αὑτῷ] αὐτῷ αὐτὸς Β., “υσίας] ἘταΡΤα. Ρ. 24. 

φόνου Ἀ. φόνῳ ῬΎΙ.. δέ φησῇ δ᾽ ἔφη Β. καὶ ᾽4ς.] 
᾿ καὶ ὁπ. Β. τοῖσι] Τιϊθνὶ τοῦς, ἐπιγράφειν ἀξιοῦσι] ἐπιγρά-- 

φουσι Β. ' 

908 ο. ἌἜἜφιππος ἐν] ἐν 01. ἐπιπληροῦσιν ΟΑΒδυθοπα5, [ἰδ τὶ 
ἐπιπληροῦσιν. ἹΠένανδρος) Ῥ. 58. ᾿Εμπιπραμέψῃ] πιπραμένῃ 

ος ΒΡΥ͂, πιμπραμένῃ 1.. 

β 369 ἅ. εἰσὲν ἀἀα. ΒΡΥΤ,. οπι. Α. διὰ τούτων οπι, Β, 
Ῥοβέ ἩἩγήσανδρος ὈΔδδΌθΟΠιΒ ἐπβογοραέ χῶν ἐκάλουν. 
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γράφει δ᾽ οὕτως ᾿ Τὴν συμβολὴν τὴν εἰς τά συμπόσια 
ὑπὸ τῶν πινόντων εἰσφερομένην ᾿Αργεῖοι χῶν καλοῦσι, τὴν 

ε δὲ μερίδα αἶσαν." 
69. Οὐκ ἀνάρμοστον δὲ καὶ τούτου. τοῦ συγγράμματος 

τέλος εἰληφότος, ὁ ἑταῖρε Τιμόκρατες, αὐτοῦ καταπαῦσαι τὸν 
λόγον, μὴ καὶ ἡμᾶς τις οἰηϑῇ χατὰ τὸν ᾿Εμπεδοχλέα ἰχϑῦς 
ποτε γεγονέναι. φησὶ. γὰρ ὃ φυσικὸς 

Ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ γενόμην χούρη τε χύρος τὲ, 
ϑάμνος τ᾽ οἰωνός τε, καὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπορος ἐἰχϑύς. 

χῶν] χοῦν Β. “αν 

368 6. ἔμπορος ΑΒΡ, ἔμπυρος Ψ, ἔμπνοος Ο], εἰ φϑείογεβ οοἰϊοθδ ᾿ 

(ἀβαυθοπὶ. ΑΠΠΕΘΥ 8111 ΒΡ ΡίΟΓ 5, ἀ6 ααϊθὰβ νἱὰθ ἀπποίδε 61. 
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366 Ζόρπου δ᾽ ἐξαῦτις μνησώμεϑα; χερσὶ δ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ 
χευάντων᾽ μῦϑοι δὲ καὶ ηῶϑέν περ ἔσονται 

ἐμοέ τε χαὶ σοὶ, ὦ Τιμόκρατες. αοριαγε μένων γὰρ ̓χωλή- 
γων καί τινος εἰπόντος εἰ ταχεροί εἰσι, Παρὰ τίνι χεῖται 

τὸ τακερόν; ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη. καὶ σίναπυ δὲ τίς εἴρηκε 
τὸ νᾶπυ: ὁρῶ γὰρ ἐν παροψίσι περιφερύμενον μετὰ τῶν 
χωλεῶν. ΚΥΡΝ γὰρ καὶ οὕτως λεγόμενον, κωλεὸν, ἀρσεγικῶς, 
καὶ οὐχ, ὡς οἱ ἡμεδαποὶ ᾿4ϑηναῖοι, μόνως ϑηλυχῶς, ᾿Επί- 

Β χαρμος γοῦν ἐν εγαρίδι φησὶν .ἡΟρύα, τυρίδιον, κωλεοὶ, 
σφονδύλοι, τῶν δὲ βρωμάτων οὐδὲ ἕν.“ καὶ ἐν Κύκλωπι 

Χορδαὶ τε ἁδὺ ναὶ μὰ Δία χὠ κωλεός. 
μάϑετε δὲ καὶ τοῦτο παρ᾽ ἐμοῦ, ὦ σοφώτατοι, ὅτι νῦν 
ὃ ᾿ξπίχαρμος χαὶ. χορδὴν ὠνόμασεν, ἀεί ποτὲ ὀρύαν χα- 
λῶν. χαὶ ἅλας δὲ ἡδυσμέγους ὁρῶ ἐν ἄλλαις παροψίσιν. 

ἀνηδύντων δὲ ἁλῶν πλήρεις οἱ χυνιχοὺ, παρ᾽ οἷς κατὰ 

τὸν ᾿Δντιφάγην, λέγει δ᾽ ἐν Κωρύχῳ τὶς ἄλλος χύων, 

906 ἃ. πέγοϊξι ἸΙγι οἀτοί Ὁ. Ζόρπου] Οάν55. ὃ, 213. 
ξξαῦτις Α. ἐξαῦϑις ΡΥΨῚ,. χερσὶ Ὑ71.. χαίρει ΑΒΡ, ἐμοί) "μοί Β.. 

τακεροί Ἐἰχοογρία Οαβαυθοηϊ. ταχεραῖ ΡΥ... Ἐχοογρέα, αὑο 

ΠΟΠΙΪΠ6 4101 δριοηθη ἘΠ ΟΘΒΟΒ 611 ΔρΡΟ]αΐ, ποϑοϊπηθ αυᾶ86 ἀϊοδέ 
(αβδαθοπι5, βἰαυϊάθπι ορ᾽ οπι65 σθάϊοο5 ΠῸΟ ΙΟ00 ΘΆΓῈΓΘ υἱάδθηΐξαγ. 
πη Ο οογέε 'ος οδέ ὈστὶῚ θχογάϊιπι, Ὅτι οὗ κωλῆνες λέγονται παρ᾽ 
ἀϑηναίοις μὲν χωλεοὶ ϑηλικῶς μόνως" παρὰ δ᾽ ἑτέροις καὶ ἀρσενικως. ὡς 

ἐπίχαρμος, χορδαί τε ἁδὺ, χαὶ μὰ δία χ᾽ ὦ κωλεός: 4π86 χοροί Επ- 

βίη ἢ. 1183, 3. κεῖται τὸ Ἀ. κεῖταν καὶ τὸ ΡΥΙ,.. σί- 
γαπὺυ) δου! θέν σέναπι. νἄπυ] ϑουιιβοθδίυν νάπυ δὲ πΐο εὲ 
81101, δὲ νάφυ 367 ἃ. ωλεῶν (5 οη5, ΓΙΌΓΙ κωλήνων. 

καὶ οὐχ --- ϑηλυχῶς αἀὰ, ΑΒ1,., οπι. ΡΥ. ἡμεδαποὶ) μεδαποὶ Ἐ, 
ὑμεδαποὶ Οαβαιθοπιιβ. μόνως Ἀ. μόνον ,. : 

860 Ρ". γοῦν οπι. Β. Ορύα ϑεμννεἶση. ἤορυα γ6] Ὅρουα (α- " 
5διιθοπϑ. ἜΟΡῚ ὄρεα. τυρίδιον ἍΤ,. τηρήδιον ΒΡ, ἁδὺ ταὶ 
Ι, οὲ Ἐπϑέδεμηιβ, ἀδυναὶ Ρνυ. ἀνηδύντων δὲ] δὲ οχ, Β, ΠΞππο 
Ἰοσὰπὶ 90π|. Ὁ. 
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Τῶν ϑαλαττίων δ᾽ ἀεὶ 

ὄψων ὃν ν ἔχομεν; διὰ τέλους δὲ τοῦϑ'᾽, ἅλας, 
χ " ο ἐπὶ δὲ τούτοις πίνομεν 

οἰνάριον εἶδος νὴ Διὶ οἰκίας τρόπον 
πόσειδος οἷον τοῖς παροῦσι συμφέρει 
ἅπαξ ξάπασιν ἩΡΡΤΕΣ ποτηρίῳ. 

ὁρῶ δὲ χαὶ μετ᾽ ὕξους ἀναμεμιγμέγνον «7άρον. οἶδα δὲ ὅτι 
γὺῦν τιγὲς τῶν Ποντιχῶν ἰδίῳ χαϑ'᾽ αὑτὸ κατασχευάζονταυ 

οξύγαρον. 
"ἢ Πρὸς ταῦτα ἀπαντήσας ὃ Ζωίλος ἔφη; “Ἱριστοφά- 

ψ}7)6, ὦ οὗτος, ἂν “Ζημνίαις τὸ ἐπάνου ἕταξεν ἐπὶ τοῦ τρυ- 

φεροῦ λέγων οὕτως. ᾿ . 

““ημνος κυάμους τρέφουσα ταχεροὺς χαὺ καλούς. 

καὶ Φερεκράτης Κραπατάλοις ᾿ 
Ταχεροὺς ποιῆσαν τοὺς ἐρεβίνϑους αὐτόϑι. 

σίνηπυ δ᾽ , ὠνόμασε Νίκανδρος ὁ Κολοφώνιος ἐν μὲν Θη- 
ριαχοῖς οὕτως 

Ἦ μὴν καὶ σιχύην χαλκήρεα, ἠὲ σίνηπυ. 
ἐν δὲ τοῖς Τεωργικοῖς ι 

“Σπέρματά τ᾽ ἐνδάχνοντα σινήπυος., 
χαὶ πάλιν 

Ὑ. 1. ϑαλαττίων] δαλατίων Β. 
900 ο. Ψ. 2. ὄψων ΑΒΡΥ͂. ὄψον 1,. ἕν ἔχομεν ϑοιιννοῖρ ἢ. 

ἕνεχ᾽ ὃ μὲν ΡΥΙ,. ἕν ἕνεχ᾽ ὃ μὲν Β. τοῦϑ᾽, ἅλας ϑοιννοῖρῃ. 
ὝΔΔΌΓΤΙ τοῦτο ἅλα, ν. 3. [Ιηἀϊοανὶ Ἰδοιηδιη. Ψ. 4. εἶδος] 

ἦδος δοιννοῖση. σοϑέθσα. ἢῸπ ΘΧρθαΐθη5, οἰκίας] οἰκείας θ-. 

τρόπον 864, ΑΒ, ὁπι. ΡΥΓΙ,. Ψ. ὅ. πόσειδος ἈΒΡ, πόσειδον Ὗ].. 

οἷον ΑΒ. οἷος ΡΥΨΠ,. Ψ. 0. ἁπαξάπασιν ΡΥΨΠ,, ἁπαξανάπασιν 
ΑΒΏ. λέγων οὕτως οπι. Β. ; ΤΉ Φ 

900 ἅ. καὶ Φερεκράτης) καὶ οὁπι. Β. «Κραπαυτάλοις Ψ1,. κχραπά- 

τάλλοις Α. πραπαταλλοῖς ΒΡ, ῬΠογθουαί5 ψΘυβπὶ αἰ Π. 

Ρ-. 85". Τακεροὺς ἐρεβίνϑους 501. ἀρροβαυϊέ Ὁ. ποιῆσαι} 
ποιήσεις δῦ. αὐτόϑι] εὐθέως θὅ. αὐτόϑεν οι οἰ δι. σίνηπυ] 

ΒουΙθοθδίαν σένηπι. ΝΙΟΔΠανῚ γοΥΒὰ5 ὁπ. Ὁ. οὕτως οπι. Β. 
ἊἪ μὴν] ἡμὴν Β. Νιοᾶπᾶον ὙΠοτδο, ν. 921, ναὲ μὴν 

καὶ σικύην χαλκήρεα λοιγέϊ τύψει. ΘΕ νγ, 878. στρύχνον τ΄ ἠδὲ σί- 
ψηπι, σίνηπυ ΑΒ. σίνηπι ῬΥΤ,. ἐν δὲ γεωργικοῖς Β. 
εωργικοῖς)͵ Ἐγάρτῃ. ΠΠ, 1. μ᾿. 280, σινήπυος ΑΒ οὐ ἸΨ, 

Ρ. 198 ἃ. σινήπιος ῬΥΨΙ,. καὶ πάλιν] Ἐχαρτα, 13... ».. 282. 
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Κόρδαμιον ὃ ἄῤῥινόν τε  μιελάμφυλλόν τε σίνηπυ. 
Κράτης δ᾽ ἐν τοῖς. περὶ τῆς ἰὐνοιν λέξεως ᾿Αριστοφάνη 
παριστᾷ λέγοντα; ἡρῳνν 

Καὶ βλέπε, σίναπυ καὶ τὰ πρόσωπ᾽ ἀνέσπασε" 
χαϑά φησι (Σ Σέλευχος ἐν τοῖς “περὶ “Ἑλληνισμοῦ. ἔστι δ᾽ ὃ 

στίχος ἐξ ̓ Ἱππέων᾽ καὺ ἔχει οὕτως »Κάῤλεψε γᾶπυ“, οὐδεὶς 

δ᾽ -“Ἱττιχῶν δίναπυ ἔφη. ἔχει δὲ ἑκάτερον λῦγον. νᾶπυ μὲν 
γὰρ οἷον γᾶφυ, ὕτὶ ἐστέρηται φύσεως. ἀφυὲς γὰρ καὶ μι- 

χρὸν, ὥσπερ᾽ καὶ ἢ ἀφύη. σίναπυ δὲ ὃ ὅτι σίνεται τοὺς ὦπας 

ἐν τῇ ὀδμῇ. ὡς χαὶ τὸ χρόμμυον ὅτι τὰς κόρας μύομεν. 

᾿Ξέναρχος δὲ ὁ χωμῳδιοποιὸς ἐν “Σχύϑαις ἔφη 

' Τουτὶ τὸ χαχὸν οὐχ ἔστ᾽ ἔτι χαχόν. 

τὸ ϑυγάτριόν μοὺ σεσινάπιχε διὰ τῆς ξένης. 
ἁλῶν δὲ καὶ ὄξους μέμνηται, ὃ χαλὸς “ριστοφράνης ἐ ἕν τοῖς 

περὶ “Σϑενέλου τοῦ τραγικοῦ λέγων ᾿ 
Καὶ πῶς ἐγὼ “Σϑενέλου ̓ φάχγοιμι᾽ ἂν ῥήματα; 
εἰς ὅξος ἐμβαπτόμενος ἢ λεπτοὺς ἅλας. 

9. Ἡμεῖς μὲν οὖν σοι τοσαῦτα; καλὲ ἄνϑρωπε , ὥ: 

τοῦντι συνεισευπορήσαμεν. σὺ δ᾽ ἡμῖν ἀποχρίνασϑαι διί- 
καίος εἰ παρὰ τίγι ἐπὶ τοῦ ἀγγείου ἡ παροψὶς χεῖται. ἐπὶ 

ἄρρινον ΑΒ, ἄρινον ῬΎ].. χάρδαμ᾽. ἀνάρρινον (αβαιῦθομι8, ἔρρι- 
ψοὸν ΒΟΥ πᾶν τ δὰ ΤΠ) 6πιρίσιαπι ῬΘρΡαροΟΙ Θμππι 46 ροάδρτα Ρ᾿. 80. ἃὉ 
Ἐοϊδϑοπδᾶϊο ἱπάϊοδι5. σίνηπυ ΑΒ. σίνηπι ῬΎΙ,. δ᾽ οπι. Β. 

ἀριστοφάνη: ἈΠ, ἀριστοφώνην ῬΥῚ. 

εν 307 ἃ, σίναπυ ΑΒ. σίναπι ῬΥΠ.. Οὀ πρόσωπΊ μέτωπ᾽ Αχίδίο- 
ῬΠδη68. ἐξ “Ἵππέων] . 031]. σαὶ ἔχει οὕτως οἴ. Β..; 

Κάβλεψε!] κἄμβλεψε Β. σίναπυ ΑΒΟ, “ερϊζοπιο ΘΟ ΒΟΠ 6} οὐ Ἐπ- 
βίαθιπια Ρ. 1001, 8. σίναπι ΡΥῚ,. ἑχάτερον)] καὶ ἕτερον Β. 

οίναπυ ΑΒ. σίναπι ῬΥ͂],, σίνηπι Ἐϊιβέαί 5,  Ξέναρχος δὲ] δὲ οπι, Β. 

κωμῳδιοποιὸς ΑΒΟ, κωμῳδοποιὸς ΡΥ... Ψογβαπι 1. οπι. Ο, 

807 "Ὁ. Ψ. 2. μου ΒΟ εἐ Ἐπυβδέδεμίι8, τέ μου ΡΥ]. ᾿σεσινά- 
πικε Ὠαϊοοαἠιρία8. σεσινάπηχε Π|5τὶ δὲ Ἐπδέδεμίαβ, αὐἱ νουραπι σι- 
γαπῶ οχοορτεαν, "Δριοτοφάνης] Τὰ Θεχγίαάο. λέγων οτι. Β, 

ΠΤ ΑΥ ΒΈΟΡΠ Δ ἢ15 ὙΟΓϑι15 οπὶ. Ὁ. ῥήματα ἀθάϊ 6οχ 56}0]. Ατι- 
ΒΓΟΡΗ, 5. 1303. ῥῆμα ΑΒΡΥ. ῥημά τι 1. ἐμβαπτόμενος ἌΡΥ, 
ΒΟΠΟΙ 5665 Ανιδεορπαπι5. οε ΡΟ]Πχ ΥΨΙ, 05, ἐμβαπτόμενον Ι,, 
λεπτοὺς ὁχ ῬοΙ]ιοδ ἀεά!ϊ. Τιοροθᾶξιν λευχοὺς, ξηροὺς ΒΟΒοΟΙΙαϑέ68 Ατί- 
ΒΟ] Δ ΠΪ8, τοσαῦτα Β, ταῦτα ἈΥ͂[,, ἀγγείου] ἀγνείου Β. 

ΑΤΡΗΕΝΑΕΤΙ5, 1], 52" 
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μὲν γὰρ ὄψου παρεσχευασμένου ποικίλου χαὺ εἴδους τινὸς 

ο τοιούτου Πλάτωνα οἶδα εἰρηκότα ἐν “ἑορταῖς οὕτως 
“Οπόϑεν ἔσοιτο μᾶξα χαὶ παροψίδες. 

ἐν δὲ Εὐρώπῃ πάλιν ἐπὶ παροψήματος διὰ σπλειόγων εἰρη- 

κέν, ἐν οἷο ἐστι χαὶ τάδε 

Τυνὴ καϑεύδουσ᾽ ἐστὶν ἀργόν. 1. μανθάνω: 

. ἐγρηγορυίας δ᾽ εἰσὴὶν αἱ παροψίδες. 
αὗται μόνον κρείττους. πολὺ χρῆμ᾽ εἰς ἡδογὴν 
᾿ τ τ ῃτα λαβεῖν. οὐ γάρ τινὲς, 

ὰ παροψίέδες εἰσὶν, ἀγτιβολῶ σες 
χὰἀν τοῖς δ᾽ ἑξῆς δίεισιν ὥσπερ ἐπὶ παροψήματος λέγων 

τῶν παροψίδων. ἕν δὲ Φάωνι 
Τὰ δ᾽ ἀλλότρι᾽ ἔσϑ'᾽ ὅμοια ταῖς παροψίσι" 
βραχὺ γάρ τι τέρψαντ᾽ ἐξανάλωται ταχύ. 

“Δριστοφάνης Δαιδάλῳ 

Πάσαις γυναιξὶν ἐξ ἑνός γέ του τρόπου 
ὥσπερ παροψὶς μοιχὸς ἐσχευασμένος. 

. Σιωπῶντος οὖν τοῦ Οὐλπιανου, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ἡησὶν 

ὃ “εὐνίδηξ, εἰπεῖν εἶμι δίχαιος, πολλὰ ἤδη σιωπήσας" 

δ Πολλοῖς δ᾽ ἀντιλέγειν μὲν 
χατὰ τὸν Πάριον Βύηνον 

} 

ἔϑος περὲ παντὸς ὁμοίως, 

ὀρϑῶς δ᾽ ᾿ ἀγτιλέγειν , οὐχ ἔτι τοῦτ᾽ "ἐν ἔϑει. 

παρεσκευασμένου ΒΡ δὲ Ομ ῖρι. δαϊεῖο. παρασκευασμένου ν1.» 

᾿ 3067 ο. εἴδους} ἥδους ϑ μιν οΙΡῃ. οὕτως οι. Β. ΡΙδίοπὶς 

εχ Ἑορταῖς νοΥβὰπι στϑροίϊε Ρ. 308 ο. ν. 2. ἐγρηγορυίας ΑΒΡ. 

ἐγρηγορυῖαν ΝΠ. γ. 3. Ῥοβέ ἡδονὴν ἐγίαπι οἰτοϊξοσ Ἐπεξο ΓΆΓῸΠΙ 

βραΐϊϊατι ἴθ Ρ, Ψ. 4. [παϊοᾶνὶ ]Ἰδοιπᾶπῖ. τὰ λαβεῖν Ῥ, 

ηταλλαβεῖν Α. ἧνναν λαβεῖν ἍΤ. καταλαβεῖν Β : 
307 ἃ. Ψ, 8. εἰοὺν "ΒΡ, εἴσ᾽ ὙἹ,, ἀντιβολῶ σε ὙἹ,. ἄντιβό- 

λως ΒΡ. τοῖς δ᾽ ἑξῆς ΒΤ, τοῖς δὲ ἑξῆς Ῥ, τοῖς ἑξῆς Υ͂. ᾿βραχὸ 

γάρ τὸ Ῥογβθῆμβ. ΑΒεγδξ συ, Αὐ βέορ!απὶβ ὙΘΥΒῚ5. Σοσαπι δἵς- 
ἔεσε Ρ. 3868 οὲ. ὕυυυθίᾳαθ οπι, Ὁ. τρύπου αἀά. Ὑ1.. οπι. ΑΒΡ, 

3607 6. Επδηὶ νϑυβὰβ (Απέμοϊορ. Ρᾷ]. το]. ΠῚ. ρ. 701. Θαἰδέονα. 
Ροθέ. πιῖπ. γοἱ. Γι Ρ. 481.) οπιΐβιε Ὁ. ΟῚ. δ᾽ ἂὖ Δεέϊθπαθο 
δααϊέυπι. μὲν δχ ϑίοθαθο δροθϑϑὶὲ ΕἸΟσΙος. ΧΧΧΙΙ, 3. το]. 
1Π. ν. 149. «υϊ ὙΘΥΒῚ18. αιιϑέξαοῦ ῬΓΙΟΤΟ5. δέδιε, κατὰ τὸν --- 
ἀντιλέγειν ἀᾶ, ΑΒΙ, εὲ οὐᾶεχ, ΤῊ, σαπέογι Ψασ, [μροὲ. 1. 8. ὁπι. Ῥν. 

Πάριον Εὔηνον) πάρνον εὔημον ΒΒ, Μ΄, 2. τοῦτ᾽ Β εἰ ΒΟ οἶδἢ. 

οὐϊεο. τοῦτο ῬΥΤ,. ἐν ἔϑει Βεοναδιι5. Τυϊονὶ ἐϑέλει. 



Θ 805 

- χαὶ᾿ ἰδοὺ μὲν “τούτους ἀρκεῖ. λόγος εἷς ὁ παλαιὸς, 

ἐν ταῦτα δοκοῦντ᾽ ἕστω, ἐμοὶ 'δὲ τάδε. 
τοὺς ἀὔλυτ 9 δ᾽ ἂν τι πείσει τάχιστα λέγων εὖ, 

οἵπερ καὶ ῥάστης ε εἰσὶ διδασκαλίας. 

Ὧν ᾿Επὶ τοῦ σχεύους οὖν εἴρηκεν 5 ὠὦ φιλότης Μυρτίλε, 

ἢ προήρπασα γάρ δου τὸν λόγον, “Αντιφάνης. Βοιωτίῳ 
Καλέσας τὸ παρατίϑησιν ἔν παροψίδι. 

καὶ "ἅλεξις ἐν “Ησιόνῃ 
(Ὡς εἶδε τὴν, τράπεζαν ἀνθρώπους δύο 
φέροντας εἴσω ποικίλων παροψίδων 
«κόσμου βρύουσαν.. οὐκ ἔτ᾽ εἰς ἐμὲ βλέπων. 

καὶ ὃ τὰ εἰς Μάγνητα ἀναφερόμενα ποιήσας ἐν Διονύσῳ 
πρώτῳ 

Καὶ ταῦτα μέν μοι τῶν χακῶν παροψίδες, 
368 .2χαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ 

Κικερματίσϑω. 'δ᾽ ἄλλα μοι παροψίδων 
χάϑε ἑρρϑα χαὺ χνισηρὰ παραφλογίσματα. 

“Σωτάδης δ᾽ ὁ κωμικὸς “Παραλυτρουμένῳ 

“Παροψὶς εἶναι φαίνομαι τῷ Κρωβύλῳ" 
τοῦτον μασᾶται , παραχατεσϑίέει δ᾽ ἐμέ. 

ἀμφιβόλως δ᾽ εἴρηται τὸ παρὰ τῷ ,Ξενοφρῶντι ἐν πρώτῳ 
“Παιδείας. φησὶ γὰρ ὃ φιλόσοφος ᾿ΙΠροσῆγεν αὐτῷ παρο- 
ψίδας καὺ παντοδαπὰ ἐμβάμματα καὶ βρώματα.“ χαὶ παρὰ 

Ψ. 3. τούτους δίοναριι5. Τδροθαΐιν τούτοις. ψΨογϑαπι 4. δἰέα! Χ, 

Ῥ.- 429 ἢ. ταῦτα Τὶ δὲ δίοναριβ. τοιαῦτα ΑΒΡΥ. ἘἈΔ4δοχοῦντ᾽ 
ἔστω Ἀ. δοχοῦντες τῶ Β, δοκοῦντες τως Ῥ. δοκοῦντά πως Ψ. δοκοῦντ᾽. 

ἐστὶν 1, οὐ δέορδριβ. δὲ αἀᾶ. ΑΒΡΙ,, οπι. ΨΥ. Ψ. 6. ῥᾷ- 
στης] δαιστῆς ΒΡ, εἰσὶ Ψ1,. εἰς ΑΒΡ, τόστῃ 

907 ἢ( Βοιωτίᾳ ῬΟΠῸΧχ Χ, 88, 1μορο ρίαν Δοιωτίῳ. Ιάδπι νἱ- 

ἐϊατα πα θ]έαπι ΠΠ, Ρ. 84 ἃ. Καλέσας οχ ῬοΟΙ]αος 464]. Γ,6Ρ6- 

θέαν καλέσασα, παροψίδι] παροψίσι βολβούς ῬΟΙαχ. ἐν σιό- 

φ“ῃ] ἐν οπι. Ὦ, ΨΟ 1. εἶδε δομινοῖρη. ὅδε ΒΡΨ δὲ παι ἀυθὶο Α, 
δὲ Ι.. Ψ. 3. βλέπων ΡΥ͂Ι,. βλέπον Α. Ἑοτέ, ἔμ᾽ ἔβλεπεν, 

908 ἃ,. δ᾽ ἐν ΒΡΥ͂. ἐν οι, ἴ, εδἐ δοβννοῖρῃ, δαϊέῖο, κάϑε- 

φϑα] δου οθδέιν κάτεφϑα,. χνισηρὰ] κνισσηρὰ Ὁ, δ᾽ ἐμέ 
ΑΟῸ. δέ με ΡΥ. ἂν πρώτῳ Παοιδείας)] Ορ. 3, 4. φησὶ γὰρ 
ϊ βϑέθοτος ον, Β, Προσῆγεν) ἔφη δαὰ, ΒΥ. οπι, ΑΡ οἐ Βα- 

.«Αρυᾶ. Χοπορβοπίρμι προσήγαγεν ΒΟΙΓΙΡΕΙΠΙ, ο καὺ βρώματα 
ΑΝ ἐγροιεία ἱ ἴπ ἴω. 

52 Χ 
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ν τῷ τὸν Χείρωναι δὲ πεποιηκότι τὸν εἰς Φερεκράτην ἀνα- 
φερόμενον ἐπὶ ἡδύσματος ἢ παροψὶς χεῖται, καὶ οὐχ, ὡς 
Δίδυμος ἐν τῷ περὶ παρεφρϑορυίας λέξεως, ἐπὰὴ τοῦ ἀγγείου. 

φησὲ γὰρ 
Νὴ τὸν Δί, ᾿ς χ ὥσπερ αἱ παροψίδες. 
τὴν αἰτίαν ἐχοὺσ᾽ ἀπὸ τῶν ἡδυσμάτων, 
οὖς ὃ καλὸς οὗτος ἀξιοῖ τοῦ μηδενός. 

Νικοφῶν Σειρῆσιν 
Ἄλλος μαχέσϑω περὶ ἕδρας παροψίδι. 

“Δριστοφάνης Δαιδάλῳ 

᾿ Πάσαις γυναιξὶν ἐξ ἑνός γέ του τρόπου 

ὥσπερ παροψὶς μοιχὸς ἐσχευασμένος.- 

Πλάτων “Βορταῖς 

᾿Ὁπόϑεν ἔσοιτο μᾶξα, χαὶ 'παροψίδες, 
περὺ βολβῶν δ᾽ ἀρτύσεως χαὶ σκευασίας τὸν λόγον σποιεῖ- 
ται. οἱ δ᾽ “4ττικχοὶ, ὦ ΣΣυραττιχὲ Οὐλπιανὲ, καὶ ἔμβαμμα 
λέγουσιν. ὡς Θεόπομπος ἐν Εἰρήνῃ 

Ὁ μὲν ἄρτος ἡδὺ, τὸ δὲ φενακίζειν προσὸν 
ἃ ἔμβαμμα τοῖς ἄρτοις πονηρὸν γίγνεται. 

6. Καὶ χωλῆνα δὲ λέγουσι καὺ χωλῆν. Ἐύπολις 40ὑ- 
τολύχῳ 

Ἀξι ϑλη δὲ χαὶ κωλῆνες εὐθϑύτου᾿ ̓ ρίφου. 

Εὐριπίδης “Ξκίρωνι ,» Οὐδὲ «κωλῆνες νεβρῶν. ( ἀπὸ δὲ τοῦ 

κωλέα συνῃρημένον ἐστὶν, ὡς συκέα συκῆ, λεοντέαᾳ “λεοντῆ, 

κωλέα κωλῆ. ᾿Δἀριστοφάνης Πλούτῳ δευτέρῳ 
Οἴμοι δὲ κωλῆς, ἣν ἐγὼ κατήσϑιον. 

καὶ ἐν Δαιταλεῦσιν 

χείρωνα δὲ ΑΡΥ͂. δὲ ὁτι. Βαδ1], δὲ 1; 
308 ". Ψ, 1. Ἱπάϊξανὶ Ἰαδάπαπι : πἰϑὶ τὸν ΔοΙοτὶ ργδοϑέδέ. 

ν2, ἔχουσ Ἵ ἔχουσιν Β. Ὑ. 3. χαλὸς οὗτος (ἀδβαιθοπηβ. Πἰδτὶ 

μαλέτας. μηδενός] ΒΟΥ θαξὰς μῆϑενός. ᾿Ατἰδέορμδηί5 οὲ ΡΪὰ- 
ἔοη18 ὙΘΓΒῸΒ δίξε Ὁ. 367 ἃ. 

308 ο. -“ἐρόπου δᾶ. ΙΓ. οπι. ΑΒΡ ἀξ βιιρτα, Ὃ μὲν ἄρτος 
Ῥοτϑοπυϑ, 18 ιὶ ὃ μὰν γὰρ ἄρτος. φενακίζειν ι τς φαινακίζειν ῬΥ. 

308 ἀ. γίγνεται) δου Βδθαξωγ γίνεται. εὐθύτου ᾽ρίφου ἴδοοῦ- 
58 Ρ. 198. εὐθὺ τοῦ ῥόφον ΑΡ. εὐθὺ τοῦ ῥόϑου Ὑ1,, Σκχίρων 
δου θοΒδέαγ Σκείρων. . νεβρῶν Θαβθαιθόπυβ. 181 νεχρῶν. Ὁ 
Πλούτῳ) Ψ. 1128, υδὶ ἧς ἐγὼ, καὶ ἐν ΒΤ. καὶ ὁπι, ΡΥ. 



Θ. 807 

εἰ δ  ὰ δελφᾳκίων ἁπαλῶν κωλαῖ καὶ χναυμάτια πτερόεντα: 
ἐν δὲ Πελαργοῖς.. ἰδ 

, Ἀεφαλάς τ᾽ ἀρνῶν ὦ χωλᾶς ἐρίφων. 
Πλάτων ἡ κων » ἰχϑῦς, κωλᾶς, φύσκας. - μεϊψίας Κόννῳ 

: δίδοται μάλισθ᾽  ἱερώσυνα, 
χωλῆ, τὸ πλευρὸν, ἡμίχραιρ᾽. ἀριστερά. 

"ΞΣ ἑνοφῶν Κυνηγετικῷ » Κωλὴν σαρκώδη. , λαγόνας ὑγράς. « 
καὶ Ξενοφάνης δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐν τοῖς ἐλεγείοις φησὶ 

Πέμψας γὰρ χωλὴν ἐρίφου. σχέλος ἤραο πῖον 
᾿ ταύρου λαρινρῦ, τίμιον ἀνδρὶ λαχεῖν, 

τοῦ κλέος ̓ λλάδα πᾶσαν ἀφίξεται, οὐδ᾽ ἀπολήξει 

ἔς τ᾿ ἂν ἀοιδάων ἢ ἢ γένος ᾿Ελλαδιχόν. 
. ᾿Ἐξῆς δὲ τούτων πολλῶν καὶ παντοδαπῶν ἐπερέρο- 

μένων ἡμεῖς ἐπισημανούμεϑα τὰ μνήμης ἄξια. χαὶ γὰρ 
ὀρνίϑων πλῆϑος. ἦν ἀεὶ χαὶ χηνῶν, ἔτι δὲ τῶν νεοσσῶν 
ὀρνίϑων , οὖς πίπους. τινὲς καλοῦσι, καὶ χοίρων χαὶ τῶν 

69 πε :ρισπουδάστων φασιανικῶν ὀονίϑων.. περὶ λαχάνων οὖν 
πρότερον ἐχϑέμενός σοι χαὶ περὶ τῶν ἄλλων μετὰ ταῦτα. 

διηγήσομαι. 
8. ΓΟΓΓΎΖΙΔΕΣ. ταύτας ᾿“πόλλας ἐν τῷ περὶ τῶν 

ἐν Πελοποννήσῳ πόλεων ὑπὸ «“αχεδαιμονίων γαστέρας φησὺ 
καλεῖσϑαι. Νίκανδρος δ᾽ ὃ Κολοφώνιος ἐν ταῖς. Τλώσσαις 

παρὰ ΒΘΝΘΝΣ γθστρα ὀνομάζεσθαι τὰς χράμβας, τὰς 

368 6, κωλαῖ] θτὶ χωλαὲ δὲ θὶ5 ἀθίποθρϑ κωλὰς. [π Ὁ ΒΙ Ιοοῦ 

ΟΠιΐσϑὶ Βαμηέ. Ζιδοτα ἐντεῦϑεν ὅσαι Ἡοτοβίδπιι5 περὶ μονήρους 

λέξεως Ρ, 0, 27. πάρ. ἨδΙπιᾶππιβ ἐντεῦϑεν ἐδίδοϑ᾽ ὅσα. ἱερώ-- 

συνε Ἠδγοίαπιι5.. Γἰδτὶ, ἑερωσύνα (ἑεροσούνα Β)). ἡμίχραιρ" ἀρι- 
στέρ4] ἢ μικρᾶς ἀριστερᾶς Ἡοτοάϊαηι5, Κυνηγετιχῷ] ὍὉὰρ. ὅ, 90, 

χαὶ Ξενοφάνης δ᾽ χαὶ δὲ δ᾽ οι, Β. φησὶ οἴῃ. ἤν ψ.1. 

ἤρα0} ἤραο Ἀ. ἦρα ὃ Ὁ. 
308 ἔ, Ψ. 4. ἀοιδάων] ἀοιδῶν Ο. “Ελλαδικόν] Οαϑδυθοῦαϑ 

οοΥεσοῦδε ἹἙλλαδιχῶν, «υοᾷ ἴῃ Ο βυρογϑβοιρέαπι, πίπους (ἃ- 

βαιθοηυβ. υἱδτὶ ὕππους. 

309 ἃ. χοίρων καὶ] καὶ οτα. Β. ᾿Δπόλλας] ἁπάλὰς Β. ᾿4Ζπολ- 
λᾶς νεὶ ᾿Αἀπελλᾶς (υε 11. ν. 68 ..) Οαδαιθοπαβ. Οπεῖδῖε απο Ἰοσυπὶ Ὁ. 

περὸ ῬΥΙ,. μέρει ΑΒ, ὑπὸ .«“ακεδαιμονίων} Ἐπιδέδξ "5. Ρ. 

1577, 63. δέει δὲ “άκωνες τὰς μὲν γογγυλίδας, “Βοιωτοὶ δὲ τὰς κράμ- 
βας γαστέρας ἐκάλουν ἐν τοῖς τοῦ δειπνοσοφιστοῦ δηλοῦται. γαστέ- 
ρᾷς φησὶ] ΨΙιάθ. δηποέδεϊοποπι. γάστρας Ὁ. γαστεας Ἀ. γαστέρας 
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δὲ γογγυλίδας λνδνδον!, ᾿μερίας δὲ χαὶ Τιμαχίδας, τὰς 
χολ οχύντας ζακχελτίδας καλεῖσϑιαι. “Στεύσιππος᾿ δ᾽ ἐν δευ- 

τέρῳ ᾿Θμοίων. »»Βαφανὶς, (φησὶ) γογγυλὶς, ῥάφυς, ἀνάρρι- 

γον, δμοια.“ τὴν δὲ ῥάφυν Γλαῦχος ἐν. ̓ Οψαρτυτικῷ, διὰ- 
τοῦ π ψιλῶς. καλεῖ ῥάπυν. τούτοϊς δ᾽. οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 
ὅμοιον εἰ μὴ ἢ" νῦν προσαγορευομένη θουνιάς.. ̓ Θεόφράστος 
δὲ βουνιάδα μὲν οὐκ ὀνομάξει, ἄρρενα, 'δὲ χαλεῖ τινὰ 70γ- 
γυλίδα.. καὶ ἴσως αὕτη ἐστὶν ἡ βουνιάς. τυ μάρρεον, ὃ ἐν". 

τοῖς Τεωργικοῖς τῆς ᾿βουνιά δὸς μνημονεύει" ᾿ 

{ι Ὀγγυλ λίδας σπείροις δὲ κυλινδρωτῆς. ἐφ᾽ πἰχωδο" 

ὄφρ᾽ ἂν ἴσαι πλαϑάνοισι χαμηλότε ἐραι ϑαλέϑωσι. 
βουνιὰς ἀλλ᾽ εἴσω ῥαφάνοις εἴσω λαϑαρωχοί. 

γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδὲ ῥαφάνοιο γενέϑλη,. 
μαχρή τὲ στιφῥή τε, φαξίνεται. ἕν᾽ πρασιῆσι. 

Κηφισιακῶν δὲ γογγυλίδων μνημονεύει "Κράτης ἐν “Ῥήτορ-" 
σιν οὕτως ,, Κηφισιακαῖσι γογγυλίσιν ὅμοιο πάνυ.“ Θεύ- 
φραστὸς δὲ γογγυλίδων φησὶν εἶναι γένη" δύο; ἄρρεν χαὶ 
ϑήλυ." γίνεῦϑαι δ᾽ ἄμφω" ἐκ τοῦ αὐτοῦ" σπέρματος. 171ο- 
σειδώνιος δ᾽ ὁ ἀπὸ τῆς τ τῷ ἐν Αἰ , εἰχοστῇ μ. τῶν 

.,ἋἹ ἴ " 

ῬΥΙ,. Ψιᾶς ἀπποξαξϊοποπι. ἡ ἀλρίθαν ψμκάνίμος σ. μορεαειν, 
γογγυλίδας ζεκελτίδας, ἶ ; 

309 ". δ᾽ ἐν δευτέρῳ “Ομοίων οτη. Β. ᾿ὀψαρτυτικῷ. Β. τῷ 
ὀψαρτυτιχῷ ῬΎΤΙ,. ψιλῶς οτι. Β. Θεόφραστος] Ἡ. Ῥ, ὙΠ. 
4, 3. ν. 230. δὲ βουνιάδα μὲν δομννγοῖρῃ. μὲν βουνιάδα μὲν Α. 
μὲν βουνιάδα ῬΥΤ,. βουνιάδα ΒΒ, Ἰγίκανδρος) Ἐτ. 8, Ρ. 280, ἘΠῸ5 
ὙΘΓΒῚ15 ΟΠ], Ὁ, τοῖς γεωργικοῖς ῬΎΤΙ, γεωργιχοῖς Β.. τῆς βου- 

ψιάδος μνημονεύει οτα. Ὁ. Υ. 1. χυλινδρωτῆς αδβαυδοήα5. κυλέν-- 
δρῳ (συλίνδρω ῬῚ τῆς ΑΒΡ, κυλίνδρω ρῶγες: ΠΥ γῆς ΒΥ. ἅλωος 
Β οἱ Οδβδιθοπαβ. ἁλῶος ΡΠ. ὃ 

369 ς, Ψ. 2. ὄφρ᾽ ἂν ἴσαι Τ,. ὄὀφρανίσαν ῬΥ͂. ὄφρανισαι Β, 
πλαϑάνοιαι Β.. πλατάνοισι ΡΥ. ΨΈγβα 3. βαϊπέεπι ποῖ δέίαϊο- 

ταπέ οὔἰζ᾿οοσαπι οοπιθοίαταθ. Υ͂. 4, ὅ. 1, ν᾿ 138 ἃ. ν. 4. 
γογγυλίδος Β οἐ 139. γογγυλίδες ῬΨΤ,, γὰρ ἐδὲ ῥαφάνοιο Βομδοῖ-" 

ἄετυβ. γὰρ δ᾽ ἐκ ῥαφίνοιο ΑΒΡ. γάρ τ΄ ἐκ ῥαφάνοιο Τι. γὰρ ῥδαφά-- 
φοιο Υ. γὰρ ἐδ᾽ ἐκ ῥαφάνοιο 182. ον μὐρή τα τὲ ααᾶ. ΑΒΡΙ. 

ΟΠ, Ὺ, φαείνεται ΨῚ, οἐ 133. φαίνεται Θ᾿" πρασιῇσι 139, 
ΠΤ τὶ τρασιῇσι, -Κηφισιαχῶν] κηφησιακῶν Ἀ. ᾿ οὕτως ὙΠ. οὔτ᾽ 
τως ὡς ΑΒΡ, «Κηφισιακαῖσι) χηφησιάχαῖσι Ἐ,. δὲ οπι. Β. 
ἄρρεν ΛΒ. ἄρρενα ΟΡΨΙ,, ϑήλυ ΑΒΡΨ, ϑήλειαν ΟἹ, 
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Γ ἱστοριῶν περὶ τὴν. “Ἠαλματίαν. φησὶ γίγνεσθαι γογγυλίδας 
ἀκηπεύτους, χαὶ ἀγρίους σταφυλίνους. Δίφιλος δ᾽ ὁ “Σίφνιος 

ἰατρὸς ᾿ ἘΝ γογγυλὶς (φησὶ) λεπτυντική ἐστε καὶ δριμεῖα 
καὶ δύσπεπτος , “ἔτι δὲ, πνευματωτική. κρείττων δὲ ἢ βου- 
γιὰς καϑέστηκο" ̓ γλυκυτέρα γάρ ἔστι καὶ πεπτικωτέρα πρὸς 
τῷ εὐστόμαχος εἶναι χαὶ τρύφιμος.. ἡ δὲ ὀπτωμένη, φησὶ, 

γογγυλὶς μᾶλλον πέττεται, περιττότερον δὲ λεπτύνει.“ ταύ- 
τῆς μνημονεύει, Εὖ ἤβουλος. ἐν Ἄγκυλ ἰωνε. οὕτως 

Π ᾿δπτήσιμον γογγύλίδα΄ ταυτηνὰ ̓ φέρω. 

καὶ "ἄλεξις ἐν Θεοφορήτῷ 
“Ἰαλῶ Τητολέμαίῳ,. γογγυλέδος. ὀπτῶν τόμους, 

ἡ δὲ ταριχευομένη, χογγυλὶς. λεπτυντικωτέρα ἐστὶ τῆς ἑ ἑφϑὴς 

χαὶ μάλιστα ἡ διὰ νάπυος γινομένη δ ὡς φησιν ὃ 4ίφιλος. 
9. ΚΡΑ͂ΜΒΗ. ὔδημος ὁ ο ᾿Αϑηναῖος. ἐν τῷ. περὶ λα- 

χάνων χράμβης φησὶν. εἶναι γένη τρία, τῆς τὲ “καλουμένης 
ἁλμυρίδος χαὶ “λειοφύλλου 'καὶ σελινουσίης" τῇ δ᾽ ἡδονῇ 

Ε πρώτην κεκρίσϑαι τὴν ἁλμυρίδα. φύεται ἃ ἐν ᾿Ερετρίᾳ 
χαὶ Κύμῃ καὶ “Ῥόδῳ, ἔτι δὲ Κνίδῳ χαὶ ᾿ἐφέσῳ" ῳ δὲ λειό- 

φυλλος ἀνὰ πᾶσαν, φησὶ, χώραν γέγνεται.. ἢ δὲ σελινουσίω 

τὴν. ὀνομασίαν ἔχει. διὰ τὴν οὐλότητα " ἐμφερὴς γάρ ἐστι, 
σελίνῳ χαὶ χατὰ τὴν ἄλλην πύκνωσιν. Θε ξόφραστος δὲ οὕ- 

τως γράφει » Τῆς δὲ ῥαφάνου (λέγω δὲ τὴν Ζθθψβην) ἡ 
μέν ἔστιν οὐλόφυλλος, ἡ ἢ δὲ ἀγρία. ““ Δίφιλος, δ᾽ ὁ Ζίφνιός 
φησι ,»Κράμβη δὲ καλλίστη γίνεται καὶ γλυχεῖα- ἐν. Κύμῃ" 

ο 9609 ἀ, εἰκοστῇ ἑβδόμη] κζ΄ ΒΡ. τῶν ὁπ. Β, Ζαλματίαν 

ΤΑ] Θοαπιρῖιβ. δὲ 1.. ἁλματίαν. ΡΨ, γχίγνεσϑαι] γίνεσθαι Β. 

σταφυλίνους] σταφιλίνους ΗΒ. “ πνευματωτιχὴ ὮΝ. πνατωτικὴ : γᾷ 

ἀνευματικὴ 1, εἴ δριμεῖαν. οὐϊεῖο. δὲ ἡ) δὲ φηοὶ ἣ Β. . κα- 
ϑέστηχκε οἴη. Β. ΄ πρὸς τῷ 1,. πρὸς τὸ Ρ. πρὸς τοῦ Υ. πέττεταν 

ΒΟ. πέπτεται ΡΥ͂Ι,. ἀγκυλίωνι Δ. ἀγκύλωνι ΡΥ, οὕτως οἱ. Β,, 

3609 6. χαὶ "άλεξις ἐν}. καὶ οὲ ἐν οπι. Β.. “ΤΠαλῷ Πτολεμαίῳ. 

ὁ. 6. λάλω πτοτεμαίω Ὁ Β. ᾿ὀπτῶν] ὀπτῆς ς. οελινουσίης] 

σεληνουσίης Β. Ἰά ὁπι᾿ Ἰρῖτα σεληνοὺύσία εἰ σελήνῳ. Ὁ 

909 (᾿ χώρα» γῆν Ὁ. χιχνετὼ] γίνεται Ἔ.. οὐλότητα͵ 
πυκνότητα ς, ᾿ ἄλλην ὁπι. Ὁ. Ἡμνν πίνωσιν Ὁ. Θεό- 
φραστος] Ἡ, Ῥ. ὙΠ. 4, 4. ἡ, 230. λέγω) λέγει (αδαιθοπας, 
ΠΆΠῚ Δεμεπδοὶ πᾶδο 5Βιυμιὲ γοΥθα λέγω δὲ τὴν ἀλυς: ο οὐλόφυλο 

λος] ἡ δὲ λειόφυλλος ἀἀάϊε᾽ ΟὙΒοορβγαβέυ»,. πον φῆσι,ν κράμβη δὲ] 
γρύμβη δὲ, φηοὶ Β. ᾿ 
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ἐν δὲ ̓ Αλεξανδρείᾳ πιχρά. τὸ δ᾽ ἐ: Ῥόδου φερύμενον σπέρ- 
μα εἰς ᾿ἠλεξαάνδρειαν, ἐπὶ ἐνιαυτὸν γλυκεῖαν ποιεῖ τὴν ἀρῤόας 
βῆν, μεϑ' ὃν χρόνον πάλιν ἐπιχυῤιίει, ἀπφρνββοεν δ ἐν 
Ζεωργικοῖς 

«Τείη, μὲν χράμβη, ὁτὲ δ᾽ ἀγριὰς᾽ ἐμπίπτουσα. 
σπειρομένη. ̓ ̓ πολύφυλλος ἐνήβησε πρὰσιῇσιν. 

ὐεν οὔλη , χαὶ τύριος ὃ ϑαμνῖτις., πετάλοισι, 

ἢ ἐπιφοιγίσσουσα καὶ αὐχμηρῇσιν Τμρίη͵ πὲ 
᾿ βατραχέη κύμη τε χαχόχροος; ἢ “μὲν ὃ ξοιχε Ἶ: : 

πέλμασιν, οἷσι πέδιλα παλίμβολα καασύουσινι.. 
ἣν μάντιν λαχάνοισι. παλαιογόνοι. ἐνέπουσιν. 

μήποτε δὲ ὁ ὁ Νίκανδρος, μάντιν κέκληκε, τὴν. χράμβην » ες 
ρὰν οὖσαν, ἐπεὶ καὶ παρ᾽ Ἱππώνακτι, ἐν τοῖς ς ἰάγφίμς, ἐστί 

» 
ἈἘ ΛῸ ὁ" 

δ τί λεγόμενον τοιοῦτον ἐαὺ ἐν. ὦ 

Ὃ δ᾽ ἐξολισϑὼν ἱχέτευε, τὴν ν ἀράμβην 
τὴν ἑπτάφυλλον," ἢ ϑύεσχε Πανδ γδωρή. 

Θαργηλίοισιν ἔγχυτον πρὸ γαφέκς 
καὶ ᾿Ανάνιος δέ φησι 

ἣν ΦΎῪ 

Π 

᾿ Καὶ σὲ πολλὸν; ἀνθρώπων. 
τὴ φιλέω μάλιστα, ναὶ μὰ τὴν χράμβην.. ιν 

χαὶ Τηλεκλείδης “Πρυτάνεσι », ἰγαὶ. μὰ τὰς χράμβας Ἷ ἔφη. 

καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν Γᾷ χαὶ Θαλάσας, ναὶ μὰ τὰν χράμ- 
βαν.“ Εὔπολις Βάπταις » Ναὶ μὰ τὴν, ἐρόββην. τ ἐδόκει 

“.,, ᾿ἴπν 

ἐπὶ] ἐνὸ Β.. Δηίχανδρος] Ἐτ. 11. Ρ. 283. δ᾽ οπ|. Β. 

370 8. Γ΄ 1. μὲ» με Β. Υ. 2: ἑνήβησε φανεῖσα, ΒδΊ 
ἔνηβῆσαι. ν, 3. ἢ οὔλη, καπυροῖς ὁλοϑαμνῦτις πετάλοισιν. ἴαρον- 

5105 0.199. ϑαμϑκεις Δ. ϑαμνίτις Β. ϑαμνίτης ΡΥΙ," ι Ὑ. 4. 

ἢ 1,. ἢ καὶ ΑΒΡΥ. αὐχμηρῆσιν ΑΒ], οἔ Ἰ|θ τι Ὀαβαιδοηίαπῖ, ἀλ- 
μυρῆσιν ῬΥ͂, ὁμοίη ΒΡ, ὁμοία ὙΙ,, φυοὰ Ῥεΐπιο, ἀοὰοταὲ τὸ 

Υ. ὃ. βατραχέη χκύμη ΒΡ. βατραχέη τε κὐμὴ 1, χύμη χακόχροος 

οαπι ΒΘ ΑΘ πεθιι5 γο 5. Βαροέ Ο, απ Ῥταθοράδηξία ΟΠ] 51Ὲ. ὲ Ἷ 

970. Ψ. 2. ἡ Α΄. ἡ Ρ. ἢ 1. ᾿ Μρβύκι, ἃ. οπι, (,, 
ϑαργηλίοισιν Α. ϑαργελίοισιν Β. ἤνυον ϑαμόμι Ι νὰ γαργηλίοισιν γι. 
ἔγχυτον ΑΒ, ἔγχυλον ΡΨ. ῃ6 Απαηῖΐ ἀταβπιοπίο, μαρῦ ἄρρο- 

51 Ο, χα σε φιλέω ναὶ μὰ τὴν χράμβην., οὟρι(ᾧ. καὶ ἍΡΟΡ. 
πὶ. ΥἹ,. πολλὸν Α. πολλῶν ΡΥ͂Γ,. Οοηΐ. κα ΧΙ. Ρ-. ̓Δθῦ ἃ. 

ἔφη οπι. Β. ᾿ χὰν] τὴν Β,΄ Εὔπολις Ρ ἰβοίαμαδ Ρ. 1328, 
Ῥαξϑοῖ, (σ0]. 1. Ρ.. 415. ΚΎΘΗΙ) ΡΕΌΡΟΙ5. Δάπταις. ομπὶ ἴπ ἈΜΠῖ5. ἴδῃ). 
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δὲ ἸΙωγνιχὸς εἶναι ὁ ὅρκος. χαὶ. οὐ “παράδοξον. εἰ. κατὰ τῆς 

κράμβι ς τινὲς ὥμνυον, ὁπότε. ̓χκαὶ. «Ζήνων. ὃ Κιτιεὺς ὁ τῆς 

στοᾶς κτίστωρ, μιμούμενος τὸν κατὰ τῆς κυνὸς ὄρχον. “Συω- 

χράτους͵ χαὺ αὐτὸς. ὦμνυε τὴν κάππαρῶν ὡς ᾿Ἐμφοῖθς φη- 

σιν ἐν “Ἵπομνημονεύμασιν. 
10. “4ϑήνησι. δὲ καὶ. ταῖς. τετοχυίαις χράμβη. παρε- 

σχευάζετο ὥς τι ἀντιφάρμακον εἰς τροφήν. ἼἘφιπεος. γοῦν 
ἐν Γηρυόνῃ φησὶν ΤῊΝ 

δ Ἔπειτα πῶς 

οὐ στέφανος οὐδείς, ἐστι πρόσϑε τ τῶν ϑυρῶν, 
οὐ χνῖσα χρούει ῥινὸς ὑπεροχὰς ἄχρας, 

ἀμφιδρομίων ὄντων; ἐν οἷς νομίζεται 
5 ὀπτᾶν τὲ τυροῦ “Χερρονησίτου τόμους, 
ἕψειν τ΄. ἐλαίῳ ῥάφανον ἠγλαϊομένην, 

πνίγειν τε παχέων. ἀρνίων στηϑύνια, 
᾿ τίλλειν τὲ φάττας χαὶ κίχλας. ὁμοῦ σπίνοις, 

χοιγῇ τὲ χναύειν τευϑίσιν σηπίδια, 

10 πιλεῖν τε πολλὰς πλεχτάγας ἐπιστρόφως, 

πίνειν τὲ πολλὰς χύλιχας εὐζωρεστέρας. 

᾿᾿'ντιφάνης δ᾽ ἐν Παρασίτῳ ὡς εὐτελοῦς βρώματος τῆς 
χράμβης μέμνηται ἐν τούτοις 

Οἷα δ᾽ ἐστὶν οἶἰσϑα σὺ 

815. οἰυβάθπι ζαθῦϊαθ τϑοΐα οϑὲ ορβουύδειοπθ πιθέγο π᾿ 1.585.) ΠῸ5 

ἐπιθη Ῥοβαϊέ ἴπ ἤπο Παθοπέθβ ἢ υμγοο ετὶ 
᾿Ανόσιι ἤδύχω, ταῦτα, ναὺ μὰ τὰς νύμφας. ΠῚ Ὁ 

ἸΙολλοῦ μὲν οὖν͵ δίκαια, ναὶ μὰ "τὰς κράμβας.“ 
Θυδπὶ ΤΠ ΠἼΠΠπῚ Θϑὲ ΠῸπ δηϊμηϑανθγ θα ΑΠΔΠῚ πη δε ο Π6 πὶ. κράμ-- 

βην] κράμβαν Β. ᾿ ; . 

870 ὁ. Κιτεεὺς] πιττιεὺς σ. Ἐπιροαϊ ἐδβεϊπιοπίπιπι 9η]. Ὁ, 

τετουυίαις] τοχυϊαις Β,. γοῦν ἐν δὲ φησὶν οπι. Β. Υ. 2. οὐ-- 
δείς] δου οθδέμι οὐδ᾽ εἷς, ᾿ . 

370 ἃ. . 8. «νῇσα)] χνίσα ΚΥ͂. χνίσσα 1)... ᾿ Ψ. 4.--- 11. δἕέι- 
1 ΠΊ, ρ. 6δ ο. υδὲ Ἐύθυ]ο πᾶ ]6 ἐὐθαππέαγ, Υ. 8. τυροῦ] τυ-- 

ροὺς Β. χερροννησίτου͵ Ὁ. τόμους] τόμον Ὁ. Υ͂. 6. 
ἠγλαϊομένην ὁχ 05. “Τοροβίίυτη. Τθτὶ ἠγκαλισμένην. Υ. 7. ἀρ- 

ΛΩΝ Ἢ ἤσηννν ΑΒ: ἀρνειῶν ΟΡΥ.  ΤὙΥὙ 9. κοινὴ} ὁμοῦ 0. 
τε χναύειν] τ᾽ ἐναύειν Ὁ. τευϑίσιν] μαινίσιν Θὅ. Ψ. 10. πε- 
λεῖν») πιλοῦν ΘΟ. ἐπιστρύφως] ἐπγότενος 08. ἐπ ὁ τρα οἴ 

ΘΙΡΙΙΙ Ἰοσο58. οπι, Ὁ. ̓ς. δ᾽ ἐν οπι. Β. 
370 6. ἐν. τούτοις ὁπ). Β. -Υ. 31. σὺ δἀᾷ. 1,. ὁπι. ΒΡΥ. 
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; γύναι; }.ι σχόφοδα, τυρὸς ́ πλαλοῦντεδ" πράγματα, Ἶ 

Ὅτ: ᾿ἐλευϑέρι᾽ » οὐ τἄριχος, οὐδ᾽ ἡδύσμασιν ἡ ον 
᾿ς ἄρνειας καταπεπλησμέν᾽ » οὐδὲ ϑρυμμῶτὶς, ὃς 

τετοϑαγμένη), χαὶ λοπάδες. ἀνθρώπων. ρϑοραῖ."" ΟΣ 
χαὶ μὴν ,ῥαφάνους ᾽᾽ ἕψουσι ἌΈΜΕΣΝ ὡ ΤῊ 1 4 

ξτγνος. ϑ᾽ ὥῤμ᾽ αὐτοῖς πίσιγνον. ᾿ 

Δίφιλος" δ᾽ ἐν “Ἵπλήστῳ ΩΝ ἀν ΝΣ ἀμ 
Ἥκει φερόμεν᾽ αὐτόματα πάντα ΚΆΡΟΌΝ τὴ ρας 

" ῥάφανος λιπαρὰ, σπλ αγχνίδια πολλὰ, σαρκία 
ἀπαλώτατ᾽ ̓ οὐδὲν “μὰ Δία Τοῖξ' ἀρυχδὰ καὶ τοῖς ̓ 
ὅμοια πράγμᾶτ᾽ : οὐδὲ ταῖς, ὌΝ ΑΝ Ν ΗΝ ὴ 
ϑλασταῖς ἐλάαις.. ' ᾿ ἩΡΑ ΟΕ 

᾿Δλκαῖος Ταλαίστρῳ : Ἤδη δ᾽ ἧψε χύτραν ῥαφάνων. “ 
“Πολύξηλ ος δ᾽ ἐν ουσῶν γοναῖς κράμιβας αὐτὰς ὀνηλαύων 
φησιν 3) ̓ Ὑψιπέταλοί τὲ χράμβαι ὑκωϑεν: κὰ 

ἢ μζρ». ὁ Υ714. τούτων φησὶν ὃ Θεόφραστος εὐχυλό- 
9571 ὌΝΟΥ εἶναι τὸ λευλὸν τὸυ μέλανος χαὶ ὁλιγοσπερμότερον, 

καὶ καλεῖσϑαι ΖΕιχελιχόν. ὦ ἡ δὲ σὲ υτλὶς ἕτερον, φησὶ, τοῦ 

τεύτλου ἐστί. διὸ χαὶ 4ἴφιλος ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν ἭἬρωι 

δράματι, ἐπιτιμᾷ τῶ ὡς κακῶς λέγοντι χαὶ τὰ τέυτλα 

γ. 2.. γύναι} γύναι τοῖς ΑΒΡ.:. σκόροδα γ τυρὸς] κοροδάτυρος ΒΡ. 
πράγματα Τ,. πράγματ᾽ ῬΘΥ͂, πέμματα (πέμμιατ᾽ Οαϑαιθοπίδῃ!) 

ΒΌ εἐ π|ρν1 Οαβαι)ομπίδηΐ." Ψν. ὃ. ἐλευϑέρι"., οὐ Ψγννβείει5 δὰ 
Το οαρΙ! Ἐπνε μά, νο], ΨΚ. Ρ, 422. Γθτὶ ἐλευϑερίου.. Υ. 4. ἄρνεια 
ΒοΒνγ σι. οϑογ θα θαίατ ᾿ἀρνεῖα. χκαταπεπληομέν᾽, οὐδὲ ΤΥχλνἰ- 
ἔυ5. Πυἰθυῖ χαταπεπληοσμένου δὲ. χαταπεπασμέν᾽, οὐδὲ ἴαδοβδίυβ. - 
Θουμματὶς. 1,. ϑριμματὶς Ὗο“Θρέμμωτις ΒΡ. . Ὑ, Ὁ, ἕψουσι ΡΥΓ,. 
ἑμψοῦσι Α.᾿ Υ. 7. ϑ᾽ ἅμ᾽ 1, εχ. ΟΑβαυθομὶ οουγθοίίΐομο, ϑαῦμ᾽" 
ΑΒΡΥ, Ζίφελος δ δ᾽ οπι. Β. ΟὟ, 1... φερόμεν" ΑὐμιμΑς 
1 θχῖ φέρομεν, Ἀαὐτόματα ΑΒ, αὐτὸ μετὰ ΡΥ͂Ϊ,.,, 

979... .Ὑ.:2: σαρκία Βομν εἰρη. ΤῊ ΡΥ σαρκίδια. Ν. 3. ἅπα- 
λώτατα ΒΡ. καὶ τοῖς] βλίτοις ϑομνν ῖρ ἢ. γ. 4. πράγματ᾽ γ6] 
πράγματα ΑΒΌΡΘΨ, πέμματ᾽ 1.. Θοπῇ, αᾶ Ῥ. 370 6. Ρροβὲ ταῖς 
᾿πάϊοαν!: Ἰασαπαπι. Ὁ ῸΟ)Ο Θεόφραστος] Ἡ, Ρ. ΨΗ. 4, ὃ. Ρ. 291. ᾿ 
εὐχυλότερον ΡΥ, εὐχυλώτερον 1,. | 

571 ἃ. φησὶ] φασὶ Βομαν ὐβῃ. διὸ καὶ ΜΠ, καὶ διὸ καὶ ΒΡ. 
εἰ ὃ κωμῳδιοποιὸς ΛΟ. ὃ κωμῳδοποιὸς ΕΥ̓ ΤΩ. Ὅπ. Β. 
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τευτλίδας καλῶν: Εὔδημος δ᾽ ἐν τῷ περὶ. λαχάνων τέοσ- 
σαρα γένη φησὶν εἶναι τεύτλων, σπαστὸν, “αυλωτὸν, λευ- 

κὸν, πάνδημον" τοῦτο δ᾽ εἶναι τῇ χρόῳ φαιόν. Δίφιλος δ᾽ 
ὃ “Ξἴφνιος τὸ σευτλίον φησὶν. εὐχυλότερον εἰναι τῆς χράμ-" 

βὴης χαὶ ϑρεπτικώτερον. 'μετρίως" ἐχζεστὸν δὲ καὶ λαμιβα- 
γόμενον μετὰ νάἅπυος λεπτυντϊχώτερον εἶναι χαὶ ἑλμίνϑων ἴ 
φϑαρτιχόν. εὐχοιλεώτερον, δὲ τὸ λευχὸν, τὸ δὲ μέλαν οὐρη- 
τικώτερον. ὑπάρχειν δὲ ἀὐτῶν᾽ καὶ τὰς δέ ὡρ ἐὐμρρβίγτα 
χαὶ πολυτροφωτέραξ““ . , 

12. ΣΤΑΦΥΖΙΝΟΣ. Οὗτος δριμύς ἐστι πρῤηοῦν:ᾧ 0 

Δίφιλος) ἱδανῶς δὲ ϑρεπτικὸς καὶ ᾿εὐστόμαχος μέσως, διω- 
χωρητικός τε χα "πνευματώδης, 'δύσπεπτος,, οὐρητικὸς, ; 
ἱκανῶς διεγερτικὸξ πρὸφ᾽ ἀφροδίσια" διὸ χαὶ ὑπ᾽ ἐνίων 
φίλτρον καλεῖται": Νουμήνιος δ᾽ ἐν Αἡλεευτικῷ φῆσι 

φύλλων δ᾽ ὅσσ᾽ ἄσπαρτα, τά τ᾽ ἐρρίζωται ἀρούραις, 
"χείματος. ἠδ᾽ ὁπόταν πολυάνϑεμον. εἰαρ ἵκηται, 

- αὐχμηρὴν σχόλυμόν τε καὶ ἀγριάδα σταφυλῖνον," 
ῥάφιν τ᾽ ἔμπεδον,᾿ καὶ χαυλίδα “τ΄ ἀγροιῶτιν. 

Νίκανδρος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Γεωῤγικῶν φησὶν 
Ἔν δέ τε καὶ μαράϑου καυλὸς βαϑὺς, ̓ ἐν δέ τε ῥίζαι. 
τρνρεν δ σὺν δ᾽ αὐτὸς ἐπ᾿ αὐχμήεις ὐε φρο, 

νος ὧν 

τευτλίδας Τι;, δὰ ποϑά ΡΝ ἀϊοβεπαίομίβ εχ Β οποέδίυπι, χρυ τλίγας Ὁ. 
τοῦ ταίνας ΑΒ, τουταίνας ΟΡΥ͂. καλῶν] οἱ οἰμὶ οαἀϊίηι καλοῦντι. 
ΤοβιίποοΥ ἰαπιοπ “Μαεὶ Πιθα6 οαι88α ἰεβὺ ἦπ φιϊδιβάαηι οριηιῖβ εἴΐαπι 
158... ξμὶξ ρεῦμα εὐδέμπι, χαὶ τὰ ἐμήδν. τουταίγας καλῶν.“ Ὀῤβαι- 

Ἰὴοπιι8, . Εὔδημος δ᾽ ἂν τῷ περὶ]. εὔδημος ἐν περὶ Β. τέσσαρᾳ, 
γένη] δά γένη Ῥ, γένη δὼ Β. σπαστὸν ΑΒΟΡ εἐ Οδβαυθοπίδηϊ.᾿ 

παστὸν ὙἹ],, ᾿ 
371 Ὁ. καὶ ἑλμίνϑων. ΑΒΟ. καὶ οπὶ. ΡΥ, Ναυαθ η1 τοδεϊηιο-. 

πἰαπι οὐτῃ το] ϊουᾶ Βαΐι5 σαΡΙΕ5. Ῥᾶγέθ Ομ) δι Ὁ, δι Ἰγουμήνιος. δ 
δ᾽ οἵη. Β. ἁλιευτικῷ. Β. Ἰμεβοθαίυς τῷ :Αλιευφνῷ. , φησὶ 

ὁπι. Β. Υ. 1. ὅσο" ἄσπαρτα, τά τ᾽ Τ,. ὅσσας παρὰ τάτ᾽ (πόρατά, 
“᾿ Ὑὴ) ΑΒΡΥ. ἀρρούρωις Β. ᾿ 

..371 ς. Ν. 4. ιῥάφιν. τ ῥάφυν τ᾽ Οαβαυθοηιβ, [π|είαπι Ὑειδὶις 
Τογίαβϑα ἕαϊέ καὶ ῥάφυν, ᾿ς ἐμιπέδιον καὶ καυχαλίδ᾽ ἀγροιῶτιν Οάβαι-, 

Βομ5. Ἰίκανδρος] Ἐς. 5. Ὁ. 281. δ᾽ εἰ φησιν οπὶ. Ὑς μή 
Υ. 1. Ἔν δέ τε δι. Βευπαᾶτγαιϑ ριιὰ ϑομποίάθγαπι. ΓΡΡῚ ἐν δέ τι. 

οὖν δέ τε Βειπατάιβ. ΤΑΡΥΙ οὐδέ τ. ῥίζαν ΡΥ͂!,. ῥίζαι Α. 
᾿- 2. πετραίου ϑοιννοῖσῃ. ΤᾺΡΥῚ πετρίου. ᾿ αὐτὸς] αὖ- 

τοὶ Β. το ἐπ᾿ αὐχμήεις] Το] ἐπ᾿ αὐχμείην. Οαβαυθομυ8 ἔς" αὖχε. 
μήεις, ὑπαυχμήεις Θομποιάρχιι5, ; 
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: σμυρνεῖον, 'σόγχος τε, χυγύγλωσσός τε; σέρις τεῦ . 
σὺν καὶ ἄρου. δριμεῖα χαταψήχοιο,. 'πέτηλα, 
ἠδ᾽ ὅπερ. ὄρνιϑος χλέεται γάλα. “ 

μνημονεύει τοῦ σταφυλίνου χαὶ (Θεόφραστος. ἀρρίμ ἣν "ἐν 
ἃ πέμπτῳ. περὶ φυτῶν γράφει. οὕτως (. Κατὰ δὲ τὴν. αὐτοῦ 

τοῦ σπέρματος φύσιν. Ο καλούμενος σὴψ χαὶ τὸ τοῦ στα- 
φυλίνου σπέρμα." χὰν τῷ πρώτῳ δέ φησι »»ΠΕετασώδῃ τὴν 

τῶν σπερμάτων ἀπείληφε, φύσιν ἄννησον, μάραϑον, στα- 
φυλῖνος, καυχαλὶς, χώγειον, κόριον ἔ σχιὰς; ἣν ἔνιοι μυη- 

φόνον. « ἐπεὶ δὲ ἄρου ἐμνημόνευσεν. ὃ Νίκανδρος, προσω- 

ποδοτέον ὅτε χαὶ Φανίας ἐν τῷ. “προειρημένῳ βιβλίῳ γρά- 
φει οὕτως ,»Δρακόντιον, ἵ ὃ ἔνιοι ἄρον. ἀρωνία.“ τὸν δὲ στα- 
φυλῖνον Διοκλῆς ἐν πρώτῳ ᾿)γιεινῶν ἀσταφυλῖνον χαλεῖ, 

ε τὸ δὲ χαρωτὸν καλούμενον, μέγας δ᾽ ἐστὶ καὶ εὐαυξὴς 
σταφυλῖνος, εὐχυλότερόν ἐστι τοῦ σταφυλίνου, κ χαὶ μᾶλ λον 

ϑερμαντικώτερον; οὐρητικώτερον ; εὐστόμαχον, εὐοικονόμη- 
τον, ὡς ὃ “Δίφιλος ἱστορεῖ. 

18. ΚΕΦΑΜΩΤΟΝ, τοῦτο χαὺὶ. πράσιον καλεῖσϑαί 
φησιν ὃ αὐτὸς Δίφιλος καὶ εὐχυλό ἰότέρον “εἰναι, τοῦ καρτοῦ. 

εἰνᾶν δὲ χαὶ αὐτὸ μέσως λεστυντιχὸν. ϑρεπτικόν τὲ καὶ 

πνευματῶδες. ᾿Επαίνετος δ᾽ ἐν ᾿ὑψαρτυτιχῷ, τὰ κεφαλωτὰ 

χαλεῖσϑαί φησι γηϑυλλίδας. τοῦτο τὸς τὸ ὄνομα μνήμης 

Ψν. 3. σμυρνεῖον ΒοΠποῖάοτιβ. δου οθαύαν σμυρνίον. ν. ὅ. χλέε- 

ται] Ἰωοροθδέαν χαλέεται, καλέσσεται Βα 6ΟΘἙ6τοῦ οπι. Β. στάφυ- 

λίνου] σταφιλίνου ΒΒ. Θεόφραστος] Ἡ. Ρ. ΙΧ: 1; ὅ. νι 914. 

Φανίας ΡΥΤ,. φαινίας ΑΒ. δ᾽ οἴη. Β. 

371 ἃ. περὲ οπι. Β. γράφεν οὕτως οπι. Β. αὐτοῦ τοῦ] 
αὐτοῦ φησὶ τοῦ Β. δέ φησι ὁπι. Β. ἄννησον ΛΒ. ἄννισον Ψ],. 
ἄννισον Βαροτβουρίο ἡ Ρ. κώνειον ῬΥ͂Τ;, 'χώνιον ΑΒ. μυὴφό- 
“ον ΑΒΏΒ. μιηφόνον ῬΥΓΙ,. ἐμνημόνευσε νίχανδρος Β.. βιβλίῳ 

οπι. Β. δ᾽ ἔνιοι) ὃν ἔνιοι Β, φέρη οι θα δία ὥστα- 

φύλινον. ᾿ 

371 6. καρωτὸν εἰ δείονα ἐχεπιρίαγία ἐμδενς Οαβαυθόπὶ. κάρῳ 

Β΄, κάρρων Ῥ. κάρτον γΠ. ἡ εὐαυξὴς Ὀαϑαυθομυα. τὶ εἱαξὴς- κ᾿ Ν 

εὐχυλότερον ΡΥ. εὐχυλώτερον 1.. τοῦτο καὶ] τοῦτο δὲ καὶ Ββ.6 πράσιον. 

ΨΙ,. πράσειον ΒΡ, εὐχυλότερον ΡΥ. εὐχυλώτερον ἴ.. καρτοῦ 8]- 

τιδϑῖυβ Ρ]πῖαη, Εχονο.. . 709, γάῤπου ῬΨΥΙ,. ᾿ τοῦ καρτοῦ. εἶναι δὲ 

καὶ αὐτὸ) τοῦ κάρου τοῦ καρίου αὐτὸ Β. .γηϑυλλίδας ΡΥ... τηϑυλλίέ- 

δας ΑΒ, Ηΐϊπο Ὁ, καλοῦσι δὲ αὐτὰ καὶ τηϑυλλίδας ἢ γηθυλλίδας. 

ουσσσν νον 
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Γ εὑρίσχω τετυχηχὸς Ἂν» μ» Εὐβούλῳ ἐν γν Μαύησ τι 
οὕτως 

Οὐχ ἂν ἀνόμων ἐμφαγεῖν ἄρτον τινά" 
'παρὰ 1 ναϑαινίῳ γὰρ ἄρτι κατέφαγον, 
ἕψουσαν. αὐτὴν ̓ καταλαβὼν γηϑυλλίδας. 

οἱ δὲ τὸ γήϑυον καλούμενον τοῦτό φασιν εἶναι, οὗ μνη- 
μογεύει, Φρύνιχος ἐν “Κρόνῳ. ὅπερ. ἐξηγούμενος δρᾶμα 4:- 
δυμος ὅμοιά φησιν ̓ εἶναε τὰ γήϑυα τοῖς λεγομένοις ἀμπε- 

λοπράσοις, τὰ δ᾽ αὐτὰ χαὶ ἐπιϑυλλίδας λέγεσθαι. μνημο- 
γεύει τῶν γηϑυλλίδων καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν Φιλοχτήτῃ οὕτως 

37 2» Ἔν δὲ σχόροδα ᾿'δύο καὶ πθνΟΘα, δύο.“ χαὶ Ἡγημανί. 

᾿"Ῥῆς ““:ὐλυσίχωνὶ βακου λιν 
Τῶν δὲ γιϑύων 

ῥίζας» ἐχούσας σχοροδομίμητον φύσιν. 
“Πολέμων δ᾽ ὁ περιηγητὴς ἐν τῷ περὶ “Σαμοϑρῴκης, χαὺ 
κιττησαί φησι τῆς γηθυλλίδος. τὴν «Τητὼ, γράφων οὕτως 

»Διατέταχται παρὰ Δελφοῖς τῇ ϑυσίᾳ τῶν Θεοξενίων, ὃς 

ἂν χομίσῃ 7ηϑυλλίθα μεγίστην τῇ “Δητοῖ οι λαμβάνε ιν μοῖ- 
ραν ἀπὸ τῆς τραπέζης. ἑόρακά τε χαὶ αὐτὸς οὐχ ἐλάττω 

» γηϑυλλίδα γογγυλίδος καὶ τῆς στρογγύλης ῥαφανῖδος. ἷστο- 
ροῦσι δὲ τὴν ““ητὼ χύουσαν τὸν “Τπόλλωνα κιττῆσαι γη- 
ϑυλλίδος" διὸ δὴ τῆς τιμῆς τετυχηχέναν ταύτης.“ 

14, ΚΟΧΟΚΥΝΤΗ. χειμῶνος δὲ ὥρᾳ ποτὲ χολοκυν- 
τῶν ἡμῖν περιενεχϑεισῶν πάντες ἐθαύμαζον, γεαρὰς εἶναι 

971 ζ. ἘΆΡΌΙ ἐοβεϊπιοηίαπι ὁτηἰϑῖέ Ὁ, οὕτως οπι. Β. 

Υ, 2, ἔψευσαν ΑΡΨΥ͂. ἔψευ Β. ἔψευσα δ᾽ Τι. Ἑπιοπᾶαντε Πα] Θοατηρία5. 
γηϑυλλίδας ΑΒΡ, γηθυλλίδα ὟΤ,. ᾿ γήϑυον οἱ γήϑυα ΑΒΟ 

-εἰ Ἐπιδίαίῃυ5 Ρ. 115, 190. γήϑιον εἰ γήϑια 'ῬΥΤΙ,. ἐπιϑυλλίδας] 
. Ἐπδέδεμίαβ ἡ. 1158, 20. γηϑυλλίδας θα] δολπιρίαβ δὲ 811], μνη- 
μονεύει τῶν γηθυλλίδων καὶ οπι, Β. ἐν δέ οὕτως οἵχ. Β΄ ᾿ 

372 ἃ. γαϑυλλίδες Β͵ γαϑυλλίδας ΑΟ. γηθυλλίδας ῬΥΤ,. καὶ 

ἀριστοφάνης . Αθθτγαξ χαὶ. ΑὐἸΒίορδπῖ5 γουθα οι. Ὁ, γη- 

ϑύων)] γαϑύων Β. σκοροδομίμητον Ἔ οαραδ Επηδοπά. νο]. ἢ. Ρ, 1. 
ο΄ ΠΙΡΒΕῚ σκοροδόμητον. ᾿ δὴ δ᾽ οπι. Β. γηϑυλλίδος] γωϑθυλλίέ- 

δος Β, «αὶ ᾿ηὔγα 015 γαϑθυλλίδος δὲ γαϑυλλίδα. γράφων οὕτως 
ὁπι,, Β. “ΖἸιατέτακται) διατέτακται ἔφη Β. ἑόραχα] Γἰῦτὶ ξώ-- 
ρακὰ,. 6 τὲ καὶ Νία! πὶ δὲ καὶ. ᾿ 

372 Ὁ, ἐθαύμαζον] ἐθαυμάζομεντἢ 
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᾿ ψομίζοντες 5 καὶ. εὑπεμιμνησχόμεϑα. ὧν ἐν Ὥραις ὁ Ὁ «χαρίεις 
᾿Δριστοφάνης εἶπεν ἐπαινῶν τὰς καλὰς ᾿ἄϑήνας ἐν τούτοις 

Ὄψει δὲ; χειμῶνος μέσου σιχυοὺς, βότρυς, ὀπώραν, 

στεφάνους ἴων, ἀκ πε τς κονιορτὸν ἐχτυφλοῦντα. 

6 αὑτὸς δ᾽ ἀνὴρ πωλεῖ κίχλας, ἀπίους,. σχαδόνας, ἐλάαο, 

πῦον, χόρια Ἐ χελιδόνια, τέττιγας, ἐμβρύεια., 

δ ὑρίχους δ᾽ ἴδοις ἂν γιφομένους σύχων ὁμοῦ. τε μύρτων" 
ἔπειτα κολοχύντας ὁμοῦ. ταῖς γογγυλίσιν ἀροῦσιν». 
ὥστ᾽ οὐχ ἔς οὐδεὶς οἶδ᾽ ὁπηνίκ᾽ ἐστὶ τοὐνιαυτοῦ. 

᾿ 8. μέγιοτον ἀγαϑὸν εἶπες, εἴπερ. ἔστι δι᾿ ἐνιαυτοῦ 

τ ὅτου τις ἐπιϑυμεῖ λαβεῖν. “1. κακὸν. μὲν οὖν μέγιστον. 
10 εἴ μὴ γὰρ ἣν, οὐχ ἂν ἐπεθύμουν, οὐδ᾽ ἂν ἐδαπανῶντο., 

ἐγὼ δὲ τοῦτ᾽ ὀλίγον χρόνον φήσας ἀφειλόμην ἄν. 
8. κἄγωγε ταῖς ἄλλαις πόλεσι δρῶ ταῦτα πλὴν ᾿ϑηνῶν. 

ἃ τούτοις δ᾽ ὑπάρχει ταῦτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ϑεοὺς σέβουσιν. 
1. ἀπέλαυσαν ἄρα σέβδντες ὑμᾶς, ὡς σὺ φής. «4. τιητί ; 

15 Αἴγυπτον αὐτῶν τὴν πόλιν πεποίηκας ἀντ᾽ ᾿Αϑηνῶν. 

ὑπεμιμνησκόμεθα Β, ὑπομιμνησκόμεϑα. ΡΥΙ,. ἕν τού- 
τοις οπι. Β, Ψ. 1. 2, Ἐπυπκίδευβ ν. 9ῦ8, ὃ. ἈΔά ὰπο Ἰούυπι 
γόβροχιε ΧΙΡ, ν. 053 Γ΄ ὙὝ. 1. σικυοὺς] σικύους Ἐϊιδέδιῖι8. 

ν΄. 2, 1πᾶϊοανι Ἰασαηδπὶ Δ 8}115. δ] ἴθι" οχρ] απ," 

372 ο,,ΙὙ. 3. αὑτὸς] ὠυτὸς ΟΡΨΙ],. ὠνετὸς Α,. ΨΥ, 4. πῦον] 

δου θαΐαν πύον χελιδόνια ῬΟΥΒΟΒΙΒ ἴῃ ΑἀΥΘΥΒΆΤ115. ΓΌΓῚ χες 

λιδόνα. χελιδόνας ϑομννοῖρη. δὲ Ῥουβοηῖϑ ἱπ Μίβοθι απ, Κιάά!π15 

Ρ. 195. Ψ. 5. ὕριχοὺς Ῥογβοπυβ, ὑρισσοὺς ΡΥ͂Τ,. ὑρισοὺς Δ]6 0 
σ᾽ Θ΄580 Α, Θιμῖθδα μὰ νοοθ Ὁ ἴδοις. δ᾽ ἂν νιφύμενω οὐκα δμοῦ τε 

μύρτα. Υ. 7. οἷδ᾽ ὅπηνίκ᾽] οἷδε πηνίχ᾽ Ὁ δὲ Ἐπιεδίμῖι5 Ρ. 955,4. 
᾿σοὐνιαυτοῦ Ὁ. τὸῦ νιαυτοῦ Β. τοῦ ἐνιαυτοῦ ῬΨῚ, οὐ Ἐπϑέδίμίι8. 

ν. 8. εἶπες ὁπι. 0 τὶ δὲ Ἐπιδίαίπῖα5. Δαἀάϊαϊε Ῥογϑοπιιβ. 

Ῥοβέ ἐφνιαυτοῦ ΨΗ, ααα, τοῦ: οπι. ΒΟΡ οἐ ᾿ὐυιδέαίῖι5 δέ, πἰϑδὶ ππὰ- 

ΘΊΟΡΟΙΟ [ὉΠ10Γ, ἃ. 0.9. χαχὸν μὲν οὖν ΑΟ οὲ Τἰπβέαίμαβ, χα-- 
χὸν οὖν ΡΥ͂Τ.. Ψ. 11. τοῦτ᾽ Ῥγαποκῖαβ. Εἱδυῖ τοῦτον. φήσας] 

φθάσας ἘΠιη5]6 15 π᾿ ἘΠῚ αΓΡἢ Ἀθνίονν νο]. ΧΙΧ. Ρ, 89. χρήσας 
Ῥουβοηα5. ν. 12. δρῶ δραυθοπαβ. ΠΡ πον ᾿Αϑηνῶν 
ΒγαΠΟΚῖα5. ᾿μοροΡαίαν ἡ Αθηναίων." ι 

ΝΣ τα: γ΄. Υ3. Ὁ αὐδὲκοῖξ ὡς Β' Κ, 14... σέβοντες] σέυον-- 
τες Β.᾿ τιητί] δου αξαν οἱ ἢ τ ΤΥ, νὰ πεποίηκας]. πε- 
ποιήκασ᾽ Ο, φὰϊ Ῥοβέ νόγβιιπι 10. δῖος Ρεγβίε, ΓΙᾺ ἐπάγει. ὅτι σέβον- 

τες τοὺς εὐ χοι αἴγυπτον αὐτῶν τὴν 1 πόλιν πιποιήκωο᾽ ἀντ᾽, ἀϑηνῶν. 
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ἐθαυμάζομεν. οὖν. τὰς. κολοχύντεις μηνὶ ᾿Ιανουαρίῳ ἐσϑίον- 
τὲς" χλ ρας τὲ γὰρ, ἦσαν χαὶ τὸ ἴδιον ἀπεδίδοσαν τοῦ 
χυμοῦ. ἐτύγχανον δὲ οὔσαιν τῶν. ̓ συντεϑειμένων ὑπὸ τῶν 
τὰ τοιαῦτα. -μαγγανεύειν εἰδότων ὀψαρτυτῶν. ἐξήτει οὖν ὁ 
«Ζαρήνσιος εἰ χαὺ τὴν. χρῆσιν ταύτην ἠπίσταντο οἱ ἀρχαῖοι. 

ε χαὶ ὃ Οὐλπιανὸς. ἔφη» Νίκανδρος ὃ Κολοφώνιος ἐν τῷ 

δευτέρῳ τῶν ,“Πεωργικῶν. μνημονεύει ταύτης τῆς »Χ0 ἤσέως, 

σικύας ὀνομάξων τὰς. “κολοχύντας. οὕτως γὰρ ἐκαλοῦντο, 
ὡς πρότερον εἰρήκαμεν. λέγει. δ᾽ οὕτως 

«Αὐτὰς μὴν σιχύας τμήγων ἀνὰ χλώσμασι πείραις. 
ἠέρι δὲ ξήρανον, ἐπεγκρεμάσαιο. δὲ καπνῷ, 
χείμασιν ὄφρ᾽ ἂν δμῶες ἅλις περιχανδέα χύτρον 

ΐ πλήσαντες ῥοφέωσιν. ἀεργέες " ἔνϑα τὸ μέτρῳ 

δ ὄσπρια πανσπερμηδὸν ἐπεγχεύῃσιν ἀλετρίς. 
τῇ ἔνι μὲν σικύης ὅρμους β βάλον ἐχπλύνωντες, 

ἐν δὲ μύχην σίρας τε πάλαι λαχάνοισι πλαχείσας, 
αὐλοτέροις καυλοῖς τε μιγήμεναι εὐφαορίζη. 

8738 15, ΟΡΝΕΙ͂Σ. ἐπεὶ δὲ καὶ ὄρνεις ἐπῆσαν ταῖς κολο- 
κύνταις καὶ ἄλλοις χνιστοῖς λαχάνοις" ---- οὕτως δ᾽ εἴρηκεν 

ἐσθίοντες 1,, ὡς ἐσθίοντες ΒΡΥ͂. δὲ οὖσαι] δὲ οπι. Β. ταύτην 

ΑΒ, ταύτης ΡΥ͂Τ,. οἱ. απο Ἰοουπὶ Ὁ. 
" 872 6. Νίχανδρος] ἘῪ, 4. Ρ, 281, ὃ Κολοφώνιος ὁπ], Β. 

ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ἐεαργεμῶν τῷ οἐ τῶν οἴῃ. Β. οὕτως γὰρ] οὕτω 
γὰρ ΒΚ. : ἐκαλοῦντο, ὡς πρότερον] -ἐκτιλοῦντο πρότερον ὡς Β. 

εἰρήκαμεν] Τὐθτο ΠῚ. Ρ. ὅ8. 89. λέγεν δ᾽ οὕτως ὁπ. Β. γ. 1. 
μὴν ΑΒΟΡ, μὲν Ὑ1ὼν τμήγων ϑομννοῖραι, Πἰδτὶ τιμητῶν. ἀνὰ 
χλώσμαον Ο, ἀνακλώσμασν ῬΎΙ.. πείραις] πειραῖς Β. Υ. 2 
ἠέρι δὲ ξήρανον ὁπι. Β. ξήρανον ΑΓ. ξήραινον ΡΥ Π, ἔπεκρε- 

ειάσαιο Β. Υ. 3. πολυχανδέα χύτραν (ἀδδι ΟΠ 8, 
372 {0 Ψ. 4. ῥοφέουσοιν ΒΡ. δοφέωσιν] πο ἀϑηὰ6 (΄ 

ἀεργέες ὈΥΨΊ,. ἀεργὲς ΑΒ. μέτρῳ 1., μέτρια ΑΒΌΡΘΥ. γ.ὃ. 
πανσπερμηδὸν ΡΙ,. πανσπερμαδὸν Υ. Υ. ἥς, οίρας] σειράς δομνν οΙΡἢ. 

Ὗ. 8. αὐλοτέροις] οὐλοτέροις οὐτα 1) 8] Θοαπηρ10 δ οΠ Θ᾽ 4615. 
καυλοῖς τε] καυλοῖσν ϑοπηποίάδι 5. εὐφαορίζη) εὐφαο δίζη Ρ. ̓ σο- 

φαρίζη δοπποιάσθγαβ. 

373 ἃ. «νιστοῖς] ,,ϑογίδεναηα χνηστοῖς οἰπὶ δρίϊοηιθ οἱ ΠΎΓΥΝ 
(Ρ. 872, 9.) ὅτι δὲ καὺ λάχανα χγνηστὰ ἐκαλοῦντο τὰ συγκοπτὰ, ἐκ τοῦ 
κνῶ χνήσω τὸ κόπτω, --- ἐν τοῖς τοῦ "ΑΙϑηναίου δηλοῦται.“ ΟΔδδυθοπαϑ, 

1π Ὁ χνιστὰ 5616} ἐαπέιπι Ἰορίξα ἴῃ ΑΡ ΒΊΟΡΗ Δ Πἰ5. ἔγαριηθπέο, ὉΡὶ 
[7 . 

βουρέιπι κνηστὰ- οὕτως δ᾽ Β, οὕτως Ψ1.. οὕτως οπιῖδ5ᾶ δὲ Ρ., 
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᾿Δριστοφάνης ἐν Δηλίᾳ τὰ σὺυγχόπτὰ λάχανα »ἸΚνιστὰ, 1) 
στέμιρυλα“ --- ὃ Μυρτίλος ἔφη» ᾿Αλλὰ μὴν χαὶ ὄρνιϑας 
καὶ ὀρνίϑια γὴν μόνως ἢ συνήϑεια χαλεῖ τὰς ϑηλεῖι ἑίας, 

ὧν ὁρῶ περιφερομένων πλῆϑος" 5. χαὶ “Χρύσιππος. δ᾽ ὁ 

- φιλόσοφος ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ τοῦ χαλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς 
γράφει. οὕτως -, ̓ Καϑάπερ τινὲς, τὰς λευχὰρ, ὕρνιϑὰς τῶν 

"» μελαινῶν ἡδίους ̓  εἷναι" μᾶλλον. πεν ἀλεχτρυόνας δὲ καὶ 
᾿ἀλέκτορας τοὺς ἄρρενας" τῶν ἀρχαίων δὲ τὸ ὄρνις χαὶ 
ἀρσενικῶς. καὺ ϑηλυχῶς λεγόντων. ἐπ᾿ ἄλλων ὀρνέων. οὐ 

περὶ τούτου τοῦ ἰδικοῦ,ν ξερὰ οὗ  φὴσιν ἡ συνήϑεια, ὦ ὕρνι- 
ϑας ὠνήσασθαι. Ὅμηρος, μὲν οὐν φησίν ; 

Ὄρνιϑες δέ τὲ πολλοὶ ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο. 

᾿καὶ ἀλλαχόϑι ϑηλυχῶς ,(“ Ορνιϑὲ λιγυρῆ." καὶ 
Ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι γεοσδοῖδι προφέρησι 
μάστακ᾽, ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶς δέ τέ οἱ πέλει αὐτῇ. 

ο ἹΠένανδρος δ᾽ ἐν ᾿Ἐπιζλήρῳ πρώτῃ σαφῶς τὸ ἐπὶ τῆς 

συνηϑείας φησὶν ἡ ὐφ ιν οὕτως » ̓Δλεκτρυών. τις ἐχεκρά- 

“γεξι μέγα. οὐ σοβησετ᾽ ἔ ἕω, φησὶ, τὰς ὄρνιϑας ἀφ᾽ ἡμῶν; 
χαὶ πάλιν 

Αὕτη ποτ᾽ ΤΣ τὰς ὄρνεις μόλις. 
ὀρνίϑια δ᾽ εἴρηκε Κρατῖνος ἐν ΝΜεμέσει οὕτως ς, Ταλλα 
πάντ᾽ ὀρνίϑια."“. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρσενιχοῦ οὐ μόνον ὄρνιν, 

ἃ ἀλλὰ καὶ ὕρνιϑα. ὃ αὐτὸς Κρατῖνος ἐν τῷ αὐτῷ δράματέ 
φησιν ,, θρνιϑα φοιγνικόπτερον.“" καὶ πάλιν 

᾿Αῤιστοφάνης ἐν Ζ]ηλίᾳ] ἍΟΥΘΟΡ πὸ ἱπ βοθίαᾶθ ἀπέ [Ρυ1]8 6 ποπιῖπδ 
᾿ουγαξαπι 516, συγχοπτὰ ῬΥ͂. σύγκοπτα ἵ,. ψῦν μόνως ΡΥ, νῦν 
μόνον ἵ,. ὁπι. Ὁ. δ᾽ δ᾽ φιλόσοφος οἴπ. Β. ι ἐν εῷ περὶ χαλοῦ 

χαὶ ἡδονῆς Β. γράφει οὕτως ον. Β. τινὲς] φαοὲ τινὲς Β. τι- 

γὲς φασὶ Ὁ. μελαινῶν] κελαινῶν Ὁ, 

379 . ἀλέστορας δέορμδημϑ ἴπ ΤΠοβδανο Ρ, 5631. ΡΟ Τπττιν 
ἀλεχτορίδας. ἢ συνήϑεια] ὡς συνήϑεια Β. Ὄρνιϑες] Οανδ88.: 

β. 18}: πολλοὶ) πολλαὶ Β. Ὄρνιϑι] ΤΠ, ἕξ, 290, Ως] 

Πιαὰ. ,, 923. 

373 ς. Ἱένανδρος) Ρ. 62. δ᾽ ἣν οπι, Β. ἔξω, φησὶ] φησὶ 
Οπβε, Εἰ υϑέδεμιιβ Ρ. 1440, 8580. ὄρνεις) ὄρνις Β. οὕτως 
οπι. Β, ᾿ ὄρνιν, ἀλλὰ καὶ ὄρνιϑα Ο. ὄρνεϑα, ἀλλὰ καὶ “ὄρνιν. ΡΨ]. 

«Κρατῖνος οπι. Β. 

378 ἀ, δράματι ὁϊή. Β. φησιν ἃ ἀἀϊάϊ οχ . 
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Ὄρνιϑα τοίνυν δεῖ σὲ γίγνεσθαι μέγαν. 
χαὺ Σοφοκλῆς “ΑἈντηνορίδαις 

Ὄρνιϑα καὶ κήρυκα καὶ διάκονον. 
“Αἰσχύλος Καβείροις 

Ὄρνιϑα δ᾽ οὐ ποιῶ σε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ. 

Ξενοφῶν δ᾽ ἐν. δευτέρῳ Παιδείας ,, Ἐπὶ μὲν τοὺς ὄρνιϑας 

τῷ" ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι. τ ἹΜένανδρος Διδύμαις,, Ὄρνεις 
φέρων" ἐλήλυθα,“ χαὶ ἑξῆς... ̓ θρνιϑὰς ἀποστέλλει" φησίν. 

ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ" πληϑυντικοῦ ὄρνεις λέγουσι, πρόχειται 

τὸ ΜΜενάνδρειον μαρτύριον" ἀλλὰ. καὶ ἀλχμάν πού φησι 
“ὔῦσαν δ᾽ ἄπραχτα νεάνιδες ὥστ᾽ 
ὄρνεις ἱέρακος ὑπερπταμένω. 

χαὺ Εὔπολις ἐν. δήμοις 

Ἶ Οὐ δεινὸν" οὖν. χριοὺς ἕμ᾽ ἐχγεννᾶν, τέκνα, 
ὄρνεις ϑ᾽ ὁμοίους τοὺς νεοττοὺς τῷ πατρί; 

10. Τὸν δ᾽ ἀλεκτρυόνα ἐκ τῶν ΜΑΡΕΝ οἱ ἀρχαῖοι 
καὶ ἐπωμόμρωμι εἰρήκασι. Κρατῖνος, Νεμέσει 

. Ἅήδα; σὸν ἔργον" δεῖ σ᾽ ὅπως εὐσχήμονος 
ἂλε ἐχτρυόνος μηδὲν διοίσεις τοὺς τρόπους, 

ἐπὶ τῷδ᾽ ἐπώζουσ᾽, ὡς ἂν ἐκλέψῃς χαλὸν 
ἔΠ ἡμῖν τι καὶ ϑαυμαστὸν ἐκ τοῦδ᾽ ὄρνεον. 
:Στράττις Ψυχασταῖς 

[.: 

)] 

γίγνεσθαι] ΟΡ Γ᾽ γίνεσθαι, ᾿Αντηνορίδαις] Τὴν. 2. Ρ, 804, 
Ξενοφῶν δ᾽] δ᾽ οἱ. Β, δευτέρῳ (βὼ Ρὴ) ἵπιπιο 1. 6, 39. 

ἽΜένανδροςῇ Ῥ,. 47... 5«Ζιδύμαις) διδυμίαις Β, ὄρνεις λέω 
γουσι] ὄρνις λέγουσι Β. 

9.72. 6. ΑἸοπιδηῖθ, ἘῸΡΟΙ 115. δὲ Ογδεϊπὶ Ι0008 Οπιῖϑίὲ Ὁ, ὄργειᾷ 
ΡΥΙ,. ὄρνις Β. ὄρνιϑος Ἀ. ὑπερπταμένω)] δου! οθαῦι ὕπερπταμέε: 
νοῦ. ὑπερπταμένῳ ΒΡ. κριοὺς ῬΆΙΟΚΟΠατΙα8Β. δά ῬΠΟΘΙ 85, Ρ, 18. 
τάθτι κρείου: ἠ ἔμ᾽ Ψαϊοκοπατιιϑ. μ᾽ ῬΥΪ,. μὲ Β. μὲν δ ΚοθΗςΙ.- 
αι15. ἴῃ ϑΠ να οὐἰϊοα ἼΥ͂. Ῥι᾿ 18. ὁμοίους (αβαιθοηαβ, ΓΑρεὶ 
ὁμοίως, Κρατῖνος) κρατῖνον Β. ονΟγαϊἠιδ ἴοοιπὶ τ βρεῖς Πἰταίο- 
δέμοποβ (ἰαίᾳβίογ. ε. ΣΧΨ. εδὲ συιιρ' αἰ: Κράτης.“ ὙΨΑΙΟΙ πα πὶ δὰ 

ῬΠοθηΐβ5. Ρ, 1606, Ψ. 1. εὐσχήμονος Ψαϊοκοπᾶτιι5. δά ΡΒοθηΐβΒδι 
Ρ- 160. δὲ ρυϊὸν ψαιοκοπαῦῖο ϑίθρμδηὰβ ἴῃ ὙΠποϑααμο Ρ., 10942, 
Τὴ Ρτῖ εὐσχημόνως. τ Ψ.' 2. διοίδεις ΨΠ1,. διοίσει ΑΒΡ. ΨΥ, 8, 

τῷδ᾽ “ἐπώζουσ αϊοκοπᾶνίυβ. τῷδ᾽ ἐπωάζουσα ΑΡ, τῶδε πωάξουσα Β. 
τῷδ᾽ ἐπωάζουσαν ὙἹΤ,. 

ΑΤΒΕΝΑΆΕυΚ, ΕἸ. δ 
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᾿Αἱ δ᾽ ἀλεχτρυόνες ἅπασαι 
καὶ τὰ χοιρίδια τέϑνηκε 
καὶ τὰ μίχρ᾽ ὀρνίϑια. 

“Δναξανδρίδης Τηρεῖ 
ς ἦῤρχευομένους δὲ τοὺς κάπρους. 

χαὶ τὰς ἀλεκτρυόνας ϑεωροῦσ᾽ ἄσμενοι. 

ἐπεὶ δὲ τοῦ κωμιχοῦ τούτου ἐμνήσϑην χαὺ οἶδα τὸ δρᾶμα 
τὸν Τηρέα αὐτοῦ μὴ κεκριμένον ἐν τοῖς πρώτοις, ἐκϑήσο- 

4γὰ μαι ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι, εἰς κρίσιν αἱ εἴρηκε, περὸ αὐτοῦ 
Χαμαιλέων ὃ “Ηραχλεώτης ἐν. ἕχτῳ. περὶ κωμῳδίας γράφων 
ὧδε » «Ἀναξανδρίδης διδάσχων ποτὲ διϑύραμβον ᾿4ϑήνησιν 
εἰσηλϑε ν ἐφ᾽ ἵππου καὶ ἀπήγγειλέ τι τῶν ἐκ τοῦ ζσματος. 
ἣν δὲ τὴν ὄψιν καλὸς καὶ μέγας καὶ κόμην ἔτρεφε καὶ 
ἐξόρει ἁλουργίδα χαὺ χράσπεδα, χρυσᾶ. πιχρὸς δ᾽ ὧν τὸ 
ϑὸς ἐποίει τι τοιοῦτον περὶ τὰς κωμῳδίας. ὅτε γὰρ μὴ 

» γιχῴη, λαμβάνων ἔδωχεν εἰς τὸν λιβανωτὸν κατατεμεῖν, 
καὶ οὐ μετεσχεύαξε ν ὥσπερ οἱ πολλοί. καὶ πολλὰ ἔχοντα 
κομψῶς τῶν δραμάτων ἠφάνιξε, δυσκολαίνων τοῖς ϑεα- 

ταῖς διὰ τὸ γῆρας. λέγεται δ᾽ εἶναι τὸ γένος Ῥύδιος ἐχ 
Καμείρου. ϑαυμάζω οὖν πῶς ὃ Τηρεὺς περιεσώϑη μὴ 
τυχὼν νίχης καὶ ἄλλα δράματα. τῶν ὁμοίων τοῦ αὐτοῦ. “ 
καὶ Θεύπομπος ἃ᾽ ἐν Εἰρήνῃ ἐπὶ τῆς ϑηλείας ἔταξε τὸν 

ἀλεχτρυόνα λέγων οὕτως 
᾿άχϑομαι δ᾽ ̓ ἀπολωλεχὼς 

ἀλεκτρυόνα τίχτουσαν φὰ πάγχαλα. 
ς χαὶ ᾿Αριστοφάνης “4αιδάλῳ 

᾿Ωιὸν μέγιστον τέτοκεν, ὡς ἀλεχερυών; 

χαὶ πάλιν 

373 Γ. Αἱ δ᾽ --- τέθνηκε ΟῚ ΠΟΙ παίο δυοίονα δἰξέυ!τε Ευϑέα- 
(5 υ, 1479, 28.. μίκρ᾽ Εῖθγὶ μικρὰ. ἀναξανδρίδας Β, 

ϑεωροῦσ᾽] ΤΌΤ] ϑεωροῦσιν, 

974 ἃ. εἰς κρίσιν ΑΒ. ἐς κρίσιν ῬΥ͂Τ,. γράφων ὧδε] φησὶ Β, 
᾿Αναξανδρίδης οτα, Β. τοιοῦτον] τοιοῦτο ἢ. 

374 υ. χαμείρου ὈΥΤ,. καμήρου ΑΒ. Οπιίϑιε μᾶς Ο. ᾿ πῶς δ 

Δ, πῶς καὶ ὁ ΡΥ], Λα ὙΠΘορΡοπῖΡ' Ἰοουπι, τοϑροχὶξ ΒΟ Πο αϑέεβ 
Ἀτιβέορμαηῖθ ΝῸΡ. νυ. 663. 
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το τος Πολλαὶ τῶν ἀλεχτρυόνων βίᾳ 
ὑπηνέμια τίχτουσιν φὰ πολλάκις. 

ἐν δὲ νεφέλαις διδάσχων τὸν πρεσβύτην περὶ ὀνόματος 
διαφορᾶς φησι ᾿ 

πος τ ογὺν δὲ πῶς μὲ χρὴ χαλεῖν; 
Β. ἀλεχτρύαιναν, τὸν δ᾽ ἕτερον ἀλέκτορα. 

ἃ λέγεται δὲ χαὺ ᾿ἀλεχτορὶς χαὶ ἀλέκτωρ. “Σιμωνίδης ,., Ημερό- 

τ 

φων᾽ ἀλέκτωρ". ἔφη. Κρατῖνος Ὥραις. 

“Ὥσπερ. ὃ “Περσικὸς ὥραν πᾶσαν χαναχῶν ὁλύόφωνος 
ἀλέκτωρ. 

εἴρηται δ᾽ οὕτως, ἐπειδὴ καὶ ἐκ τοῦ λέκτρου ἡμᾶς διεγείρει. 
οἱ δὲ Δωριεῖς λέγοντες ὄρνιξ τὴν γενικὴν διὰ τοῦ χ λέγου- 
σιν ὄρνιχος. ““λημὰν δὲ διὰ τοῦ σ τὴν εὐθεῖαν ἐκφέρει 
»»Αλιπόρφυρος εἴαρος ὄρνις.“ καὶ τὴν γενικὴν οἶδα. Δεῖ 
ὀρνίχων ὅμως. πάντων. “ 

17. ΖΕΖΦΩ͂Ξ. “Ἐπίχαρμος τὸν ἄρρενα χοῖρον οὕτως 
καλεῖ, ἐν Ν νυτὶ «Αὐτομόλῳ 

ἀέλῳουνά τὲ τῶν γειτόνων 

374. ο. 1]ολλαὶὴ Ἠοο ἔγαστηθπίαπι ὃχ Ρ]αίοηὶς Ὠδοάδιο δεξαϊτε 
50 ο]]!]αβέθϑα ΑΥΙβέορηδηῖθ, ὉΝῚ ἐνίοτε πολλαὶ 5βοτρέαῃῃ. Ὁπᾶε 1ἰβάθπι 
πἰγιμηατιθ ΡοΘέδμι γ γβὶ 5 Ἰ5ῸΠπὶ 6586 σΟηϊθοϊέ ΕΒ ποϑέὶ ἴῃ ἀπποίδ- 

ἰοπθ δᾶ βοβοὶα, ΑΒ. ΟἸδιπιοπέθ. ΑἸαχαπᾶσγιημο δηΐπὶ ϑέγοπι, ΥἹ]. Ὁ. 

028. ρΡίοάϊίιπι “δ5ε Αὐιδίορμδηδια οὐ Ῥ᾽δέοποι ἴπ Πδρᾶδο 56 1π- 

ὝΪΟ6Ππι. ΘΟ Ρ 4556. 566 90 Πποαϑέαα Πά δι οἱονυαπὲ Ῥηοίϊα5 οὐ δι ᾶς 
ἴῃ ὑπηνέμια, αυὶ ΑΥΙΒΕΟΡ 1185. ποπιοη ρΡοϑαθγαπέ, ἘΠῚ ἀρπᾶ- Βυϊᾷαπι 

υϊάθπι ἐνίοτε πολλοὶ βουιρέιπι, δριιά Ῥῃοέίαπι ἐγνιύτε. (516) πολλαὶ, 
ἊδΙ Ῥογϑομιϑ οΟΥΓοχιξ. “Εν ἔστε: πολλαὺ ---. δϊη6,. διιρίοι!5. ΠΟΙΙΐπ6 
Ἐπιδέδεμΐα5 Ρ-. 1479, 28, αἰέα!ξ πολλαὲ τῶν ἀλεκτρυόνων ὑπηνέμια 
τίκτουσι. βίᾳ ὑπηνέμια δυ1445. ὑπηνέμια βίᾳ ΡΥΨ΄,, καὶ ὑπήνεμοω 

ΒΒ !!ἀϑέοβ τ. Ἱγεφέλαις] Ψ. 605. 

374 ἁ. Σιμωνίδης] Ετ. 130. ν. 300. Ἐπὶ8 γεῦρα οπι. Ὁ. 
ἡμερόφων᾽ Β. ἱμερόφων᾽ ΡΥῚ,, ἔφη οπι. Β, ἡ χανεχῶν)] ϑου 106. 

Βαΐαν , καγαχὼν. δλόφωνος (δδδιθοπιβ σοΙμραγαίο Ἐϑυ οἢϊοι 

ὀλόφωνος ΡΥ͂Τ,, ολόφωνος Ἀ. λέγοντες] λέγονταν ΒΒ. εἴαρος 
ἈΒ οὐμὰ Ἀπεθοιο Οαγγυβέιο Η. Μ. οἂρ. 27. εἰ Ῥμοίϊο ἴῃ ὄρνις. ἔα- 

ἐξ ῬΨΕ, ὅμως) νόμως Β, Ὁ πΒαρδ Οπιΐ51ε. 
“974. ας. ᾿Επίχαρμος} Ἐξντπο]. ΝΜ. Ρ. 208, 3. Ζ ἔλφ'αξ: ὃ γαλιϑη- 

Ν χοῖρος. ᾿Επίχαρμος, Ζέλφακά τε τὴν γείτονω τοῖς "Ἐλευσινίοις φύ-- 
λασσεν υδο ἱπ σοάϊοῖθιι5 Ῥαγιϑἐπὶ5 2080. 2638. 51. δπέ Βοιϊρία, --- 

τῶν γειτόνων: τοῖς ἐλευσίνοις φυλάσσω. ΜΝ. 1. τῶν γειτόνων] τῷ 

δ8 



ἃς 

922 Ὁ 

τοῖς ᾿Ελευσίνοις φυλάσσων δεωμονίως. ἀπώλεσα, 
οὐχ ἑκών" χαὶ ταῦτα δή με, συμβολατεύειν: ἕ 'ἕφη 

τοῖς" ̓  χαιοῖσιν, προδιδόμεν. τ᾽ ὠὥμνυέ γιὲ τὸν δέλφαχα. 

καὶ Ἡναξίλας δ᾽ ἐν Κίρχῃ καὶ ἀρσενικῶς εἴρηκε τὸν δέλ- 

φακᾶ καὶ ἐπὶ “τοῦ τελείου τέϑειχε, τοὔνομα εἰπὼν ., Τοὺς 
ἔ μὲν ὀρειγόμουρ᾽ ὑμῶν πὸιήδει δέλφοκας. ὑλιβάτάς τοὺς δὲ 

πάνϑηρας" ἄλλους ἀγρώστας λύχους. λέοντας." ἐπὶ δὲ" 

τῶν ϑηλειῶν τοὔνομα τάττει. ᾿ἀριστοφάνης “Ταγηνισταῖς 

Ἢ δέλφαχος ὁπωρινῆς ἠτριαῖον."“. καὶ ἐν ᾿4χαρνεῖσιν 
Νέα γάρ ἐστιν" ἀλλὰ δελφακουμένα 
ἕξεν μεγάλην τὲ καὶ παχεῖαν. κἠρυϑρᾶν. 

878 ἀλλ᾽ αἱ τράφεν λῆς. ἄδε τοι χοῖρος καλά... 
καὶ Ενπολις ἐν Χρυσῷ γένει. καὶ Ἱππῶγαξ δ᾽ ἔφη ἐς 
᾿Ἐφεσίη δέλφαξ, ( κυρίως. δ᾽ αἱ, ιϑήλειαι͵ οὕτως “λεχϑεῖεν ἂν 

αἵ δελφύας ἔχουσαι. οὕτως δὲ αἱ μῆτραι. καλοῦνται χαὶ οἱ 

ἀδελιροὶ ἔνϑεν ἐτυμολογοῦνται:.. “στερὶ δὲ προ εἰ μῴ τοῦ 
ζώου Κρατῖνός φησιν ἐν προς Κρχ τ αν, ᾿λνὴν. Ὁ 

Ἴδη. δέλφακερ, ὦ χοῖροι δὲ τοῖσιν ἄλλοις. 

᾿“Τριστοφάνης. δ᾽ ὁ γραμματικὸς ἐν τῷ περὺ ἡλικιῶν «φησι 

Τῶν δὲ συῶν τὰ μὲν ἤδη συμπεπηγότα δέλφακες, τὰ δ᾽ 

Ἂν ΝΡ ΤΡ Ε ᾿ 
4 {Π1:7.)5 ὍΛΟΣ ᾿ 
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γείτονος ΒΙοπηϊ δ] ὰιι5. ἐπ᾿ ἀϊατίο. δ]αβεῖοο ΨΗ. ᾧ. 236.. δὲ ἴῃ Μυβθὸ 
«οὔῖε,, Οαηέαθεῖρ. 110 {}...1817... οὖν. 2, ἀπώλεσα Ῥοείαϑ ΜΠ ΒΟΘ δ η, 

ψι. 10. Τιῖθεὶ ἀπώλεσας, ᾿ ΥΨ, 4. τοῖς ἀχαϊοῖσοι Β. προδιυδόμεν 
δολνν οἴσνν. Εἰ νυ προδεδόμην. ᾿Αναξίλας δ δ᾽. ὁ Βὲυ. τὺ αἱ 

374 «ὐλιβάτας βογέδε᾽ ἐα ορι(οηϊέίι, ἡ Ὀαϑαυθοπι,. δληράτας, Ὃς 

ὑλιβάτους ἈΒΡ. ἀλιβῴϊους ΨΤι, Οοπξ, ἀὰ ῥ. 402 8. 6Ὸ6Ἐ λέοντας] καὶ 
λέοντὰς ̓  ΝΙοΙποἸκί 5. Ἐπ Βθαιθη θ115᾽ Ῥίαΐα ᾿ὀχοουρβιε, Ἐπϑία- 
{πῖ5. Ρ. 1752, 12... 5 ἀριστοφάνης Ταγηνισταῖς) Π6 μου {τὰς 
διβθηίο ἀϊοίιηι δ ΠῚ. υ, 96 ὁ. ᾿ὁπωρινῆς] Εἰμβεδέίιια Ῥ. 752; 

16, δ θοθάταν ὀπωρίνης. ἠτρίκζον] Τπῖπ)0 ἤτρικίων: νἱὰθ δὰ 90. 
ἠτραῖὸν ἃ. Θώ δῖε Ο οὐ ἘΠπδἐΔ. 5, ᾿᾿Αχαρνεῦδιν] Ὑ.: 780." ; 
ἕξει μεγάλην] ἐξα μεχάλεῳ ̓ Αἰβεσμμιαπδν, ἌΝΩ ὴρ φυϑράν) κιὰς ̓ἐρυ- 
ϑράν Β, τλρ Ὡμ9 Ἔ 

375 ἃ. ἀλλ᾽ ἠραφελησάφξοος χοῖρος ἂς οὐαὶ ἀν ἔπφαφεν Ῥ. 
οὕτως ΒΡ. οὕτω Ψ],, δελφύας ΟἹ» δὲ Ἐππέδεμαβ μ. 702, 

17, δελφίνεις ΑΡ, δελφῖνας Ψ. δελφύτας Β΄ "Πδὴ δέλφακες) ἠδ: 

λέλφακες Β. ἤδη ουμπεπηγότα]! πεπηγότα πὼς ἤδη τοῖς ᾿σώμασε 
ἘΠ βέθ ἢ 8. Ὁ, 1702, 14. τὰ δ᾽] τὰ δ᾽ ἔτν Ἰὐιϑιαι μία. 



Θ δῷ 

» ἁπαλὰ καὶ ἔνιχμα χοῖροι.“ ἔνϑεν τὸ ᾿Θαηριχὸν μαμὰ 
γίνεται 

Τὰ τε διυοίεσσι πάρεστι 

χοέρε᾽ ̓ ἀτὰρ σιάλους γὲ σύας μγηστῆρες ἔδουσι. 
Πλάτων δ᾽ ὃ ἱφρμηθο ρου ἐν ἐ]οιητῇ ἀρσενικῶς ἔζη 
» Τὸν δέλφακα. ἀπῆγε σιγῇ“ ἥν δὲ, καὶ παλαιὸς νόμος, 

ὥς φησιν “νδροτίων, τῆς ἑπιγονῆς ἕνεχα τῶν ϑρεμμάτων, 

μὴ σφάττειν πρόβατον ἄπεχτον ἢ ἄτοχον" διὸ τὰ ἤδη 
τέλεια ἤσϑιον. 

ς ᾿Ἵτὰρ σιάλους γὲ σίας μνηστῆρες ἔδουσι. 
καὶ νῦν δὲ τὴν τῆς ϑηνᾶς ἱέρειαν οὐ ϑύειν ἀμνὴν οὐδὲ 
τυροῦ γεύεσϑαι. χαὶ κατὰ χρόνον δὲ τινα ἐχλιπόντων τῶν 
βοῶν φησιν ὁ (Φιλόχορος νομοϑετηϑῆναι διὰ τὴν σπάνιν 
ἀπέχεσθαι αὐτοὺς τῶν ζώων, συναγαγεῖν βουλομένους χαὶ 
πληϑῦσαι τῷ μὴ χκαταϑύεσϑαι. χοῖρον δὲ Ἴωνες καλοῦσι 
τὴν ϑήλειαν, ὡς Ἱππῶναξ 

“ὡΦ  πονδῇ τὲ καὶ σπλάγχνοισιν ἀγρίας χοίρου. 
χαὺ Σοφοκλῆς πὶ Ταιναρίοις 

Τοιγαροῦν 

ἔδει φυλάξαι χοῖρον ὥστε δεσμέαν. 
Πτολεμαῖος δ᾽ ὁ τῆς Αἀϊγύπτου βασιλεὺς ἐν τῷ ἐνάτῳ 

τῶν ἀπομνημονευμάτων .,. Εἰς “ἄσσον (φησὶν) ἐπιδημήσαντέ 

[-Ὁ 

37 . τὸ ᾿ Ομηρικὸν] Οᾶγπθθ. ξ, 80. ἔδουσι Τ.. ἔδουσι ΡΥ, 
ἡΠλάτων δ᾽] δ᾽ οτι. Β. κωμῳδιοποιὸς Ὁ οἔ Βοξινεῖρη. οἀπῖα, 
χωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Ι,. ἀρσενικῶς Β. ἀρρενιχῶς ΡΨ, ξφη] 

φηοὶ Β. δέλφακα ΒΡ. δέλφακ᾽ ΨΙ,. ἕνεκα τῶν ϑρεμμάτων Ὁ εἴ 
ἐρϊέοπιθ ἨοΘβο6}11, ἕγεχα τῶν ἑχατῶν θρεμμάτων Ἀ. ἕνεκα τῶν ἑκατὸν 
ϑρεμμάτων ῬΨΤ,, ἕνεκα θρεμμάτων ἐπιγονῆς Ἐπαϑέαξμίις Ρ. 1752, 21. 

370 ο. ἔδουσι ἴ,. ἔδουσι ῬΥ͂͵ ᾿ϑηνᾶς ἱέρειαν ἀϑηνᾶς δὲ 
ἑερείαν Β. οὐ ϑύειν)] ,, Ῥοσεπι ἔϑος ες Εἰιϑίαιμτδο δὲ ορϊέοιπε 5}ρ-- 

»ίοηειι8.. ΟΑδδυθοπαβ. ἦν δὲ καὶ ἔϑος τὴν --- οὐ ϑύειν Ὁ. Ἐλυβέαίξῃτια 

Ρ- 1702, 22. χαὶ τὴν ἱέρειαν δὲ, φασὶ, τῆς ᾿άϑηνᾶς ἔϑος ἣν οὐ ϑύειν 

ἀμνήν" ἔνϑα ὅρα τὸ ἀμνὴν, ἧς ἀρσενικὸν ὃ ἁμνός. ἀμνὴν] 
ἀμνεῖον Ὁ, τυροῦ] τηροῦ Β. Φιλόχορος] 1. 1. Ρ. θ6. 

συναγαγεῖν Ο, συνάγειν ΡΥΙ,. ἱππῶναξ Δ. ἱππώναξ ῬΥΎΓΙ,. 

Σπονδὴ} Τιοροθαΐξιν ᾿Εν σπονδῇ, 
970 ἃ, ᾿Επὶ Ταιναρίοις) Ψ1ά6 ἃπηοίδείοποηι. Τοιγαροῦν ἔδει 

(ἀβαμθοηιβ. Ευ1θΥῚ τοιγαριώδη. χοῖρον ὥστε δεσμίαν Οἀβαυθοηαβ. 
ΘΙ χοῖρος ὥς τε δεσμίων. 



824 Θ 

μον οἱ Ἄσσιοι παρέστησαν χοῖρον ἔχοντα τὸ μὲν ὕψος 
δύο καὶ ἡμίσους πήχεων. ὅλον δ᾽ ἄρτιον πρὸς τὸ μῆκος, 
τῇ χροιᾷ χιόνινον. ἔφασάν τὲ τὸν βασιλέα Εὐμένῃ τὰ 
τοιαῦτα ἐπιμελῶς ὠνεῖσϑαι παρ᾽ αὐτῶν, διδόντα τοῦ ἑνὸς 
δραχμὰς τετρακισχιλίας.“ Αἰσχύλος δέ φησιν 

6 ᾿ ᾿ἸἘγὼ δὲ χοῖρον χαὶ μάλ᾽ εὐθϑηλούμενον 
τόνδ᾽ ἐν ῥοϑοῦντι, χριβάνῳ ϑήσω. τί γὰρ. 

- ἢ ὄψον γένοιτ᾽ ἂν ἀνδρὶ τοῦδε ἀκανί 
καὶ πάλιν 

«“ευκὸς, τί δ᾽ οὐχί; καὶ καλῶς ἠφευμένος 
ὁ χοῖρος. ἕψου, μηδὲ λυπηϑῆς πυρί, 

καὶ ἔτι 

Θύσας δὲ χοῖρον τόνδε τῆς αὐτῆς ὑὸς, 
ἢ πολλά μ᾽ ἐν δόμοισιν εἴργασται χακὰ, 
δονοῦσα καὶ τρέπουσα τύρβ᾽ ἄνω χάτω. 

ἔ ταῦτα δὲ παρέϑετο Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ «Αἰσχύλου. 

18. Περὶ δὲ ὑῶν, ὅτε ἱδρόν ἐστι τὸ ζῶον παρὰ Κρη- 
σὶν, ᾿4γαϑοχλῆς ὁ Βαβυλώνιος ἐν πρώτῳ περὶ Κυζίκου 

φησὶν οὕτως ,, Μυϑεύουσιν ἐν Κρήτῃ γενέσϑαι τὴν Διὸς 
τέχνωσιν ἐπὶ τῆς Δίχτης : ἐν ἧ καὶ ἀπόρρητος “γίνεται 

8976 ϑυσία. λέγεται γὰρ ὡς ἄρα Διὰ ϑηλὴν ὑπέσχεν ὑς. καὶ 

μανενὰ Ο εἰ. ορἰέοπια ΘΒ, χοῖρον υἱὸν ῬΥΤ,, ἔχοντα] 

ἐλλρ τὶ Ρ. χιόνιυνο» 7)" χιόνιον Θρ᾿ἔρπιθ ἨΘΒΟΝ 6111, ποη (,, 

37 6. . 1. εὐθηλούμενον) ,,7κα αἰϊὲβ ἐνθηλούμενον. Ϊπσοηΐηιι8 
εἴϊαπι ἐπ ορ[ἰηυὶβ σοαϊοϊδιις ὀνθυλούμενον, φιοῖ ποῖ 68 αὐδιγάμηι 8ὲ 
εἸποπάοίαγ ὠνϑυλευμένον. “ς ΟἈΒΔΌΒΟΠΙΒ, Ὑ. 2. τόνδ᾽] τόνδε 
ΒΡ.’ ἐν νοϑοῦντι ΡΥΤ,, ἐννοτοῦντι Β, γνοθοῦντυ ΟΠπλϊδιε Ο δὲ ορὶ- 
ἔοι ἨΘΘΒΌΒ6]1, Ἐδπὺ ἐν ῥοθοῦντι ἀραϊ. ῥοθῶν πρίβανος ΛΟΒΟΒνΪΟ 
65 ἄπθπὶ οοοὶ σίζοντα κρίβανον ἀϊουπέ, πριβάνῳ] κρυβάνῳ Ῥ. 
Υ. 3. βέλτερον αχ ΑΘΒΟΝΨΙΣ ἀϑὰ οογγοχίε Βαγποῖιβ ἴῃ ΜΟΠΕΝΙν Β6- 
σίονν δρυὰᾶ Οαἰβίογἃ, δὰ Επυρ. δαρρΡ]. 1101. Τωοροθαΐίαν βέλτιον. 
λυπηϑῆὴς ΑΒΟ, λυπηϑεὶς ΡΥΤ,. ϑύσας ῬΙ,, ϑήσας ἡ. πολλά μ᾽ 
Ῥογβοῆυβ δᾷ Τουρὶϊ Ἐπηδπᾶ. νο]. ΕΚ. Ρ. 477. Τιορορδίυγ πολλά γ᾽ 

970 ἢ, φησὶν οὕτως) φησὶ Β. 
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τῷ σφετέρῳ γρυσμῷ περιοιχνεῦσα τὸν χνυζηϑμὸν τοῦ 
βρέφεος ἀνεπάϊστον τοῖς παριοῦσιν ἐτίϑει. διὸ πάντες τὸ 
ζῶον τοῦτο περίσεπτον ἡγοῦνται, χαὶ οὐ (φησὶ) τῶν κρεῶν 
δαίσαιντο. Πραίσιοι δὲ χαὶ ἱερὰ ῥέζουσιν ὑὶ,. καὶ αὕτη. 
προτελὴς αὐτοῖς ἡ ϑυσία νενόμισται.“ τὰ παραπλήσια 
ἱστορεῖ καὶ Νεάνθης ὁ Κυζικηνὸς ἐν δευτέρῳ περὶ τελε- 
τῆς. πεταλίδων συῶν μνημονεύει “χαιὸς ὁ ᾿Ερετριεὺς ἐν 
«ἴϑωνι σατυριχῷ λέγων οὕτως ;. Πεταλίδων δέ τοι συῶν 

ν μορφαῖς ταῖσδε πόλλ᾽ ἑἐπάϊον.“ πεταλίδας δ᾽ αὐτὰς εἴρηκε, 
μεταφέρων ἀπὸ τῶν μόσχων. οὗτοι γὰρ πέτηλοι λέγονταυ 
ἀπὸ τῶν χεράτων, ὅταν αὐτὰ ἐχπέταλα ἔχωσι. παραπλη-- 
σίως δὲ τῷ ᾿“χαιῷ καὶ ᾿Ερατοσϑένης ἐν Αντερινύϊ τοὺς 

σύας λαριτοὺς προσηγόρευσε, μεταγαγῶὼν καὶ αὐτὸς ἀπὸ 
τῶν λαρινῶν βοῶν" οἱ οὕτως ἐχλήϑησαν ἤτοι ἀπὸ τοῦ 
λαρινεύεσθϑαι, ---- ὅπερ ἐστὶ σιτίξζεσϑαι. “Σώφοων »» Βόες 

δὲ λαρινεύονται. “ ---- ἢ ἀπό. τινος χώμης ᾿Ηπειρωτιχῆς 
ὁ “αρίνης, ἢ ἀπὸ ταῦ βουχολοῦντος αὐτάς" “αρῖνος δ᾽ 
οὗτος ἐχαλεῖτο. Ἂ 

19. Εἰσαχϑέντος δὲ ἡμῖν ποτε χαὶ δέλφακχος, οὗ τὸ 

μὲν ἥμισυ χραμβαλέον ἦν ἐπιμελῶς πεποιημένον, τὸ δέ τι 
ἥμισυ ὡς ἂν ἐξ ὕδατος ἡψημένον ταχερῶς, χαὶ πάντων 

γρυσμῷ} Ἐππέαξῃῖα5 Ρ. 773, Ὁ, ὅρα ὅτι τε παρώνυμόν ἔστι τοῦ γρύ- 
ζειν ὃ γρυσμὸς ἐπὶ τελείου συὸς, ὡς τοῦ γρυλλίζειν ὃ γρυλλιομός. 
περιοιχνεῦσα Ὁ, ορ᾽ΐοπια ἨΟΘΒΟΠ6Ι εε Επιβέδίιυβ Ρ. 773, 14. πε- 
ριιχνεῦσα ῬΡΎΪ,, πῖδὶ ᾳφᾳυοά ὙΨ οτγογ ἐγροίμεεῖοο περιϊχενῦσα. περιοι-- 
χνέουσα ϑεῖννν ο5ἢ. περιηχεῖσα 8βογὶρί φιίάαπι ᾿ἀϑαιθοπὶ. περιηχοῦσα 

Ἐπιίδίμι οἀϊεῖο ΒΑΒ:|Π 6 ες π515 (681, 37.). κνυζηϑμὸν Ὁ εἰ πρτίὶ 
Οὐβαυθοπίαηϊ, αυρὰ ἀϊδετέε ἃρποβοῖς Εἰ υβέδίῃι5. κνυζισμὸν ῬΤ,. 

χνυζυσμὸν Υ, παριοῦαιν Ἐξ υβέαίῃῖι5. ΤιεροΡαίαγ παροῦσιν. 
χαὺ --- δαίσαιντο οτη. 6. οὐ ϑεομυνεῖρῆ. οὖς ΑΒΡΥΨ. ὑὸς ἴ,, 
χρεῶν ΑΒΡΥ͂. χρεῶν οὐ Τ,. δαίσαιντο ΑΒΡΙ,. δαίσαντο Υ͂. δαίσαιντ᾽, 
ἄν Οογαῦβ. αὕτη ϑομννοῖρη. ΠΌΤ αὐτῆ. αὕτοϊς} αὐτῆς Ῥ. 

πεταλίδων ΑΟΡΥ. τῶν πεταλίδων 1,. λέγων οὕτως οι. Β. δέ 

τοῦ συῶν] δὲ φησὶ συῶν Β. Ἀεπδοὶ νοτθᾶ 510 ἀϊρσουθνάα υἱάθπίαν 

“Πεταλίδων δέ τοι συῶν 
μορφαῖς Κ Ἐ ταῖσδε πόλλ᾽ ἐπαῖον. 

376 ». πέτηλον ΑῸΡ δὲ οριέοπιε ΗΠ θβομ οι. πέταλον ὙΠ. 
ἀντερινύν Β,, ἀντεριννύ ῬΥῚ,, ἤτοι Β. Τωοροθαίων ἢ, 

9706 ς. οὗτος] αὐτὸς Β. δέ τὸ ἥμισυ) δὲ ἥμισυ Β, ἡψη- 

μένον ΔΌ. ἑψημένον ῬΥΙ,. 
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ϑαυμαξόντων τοῦ μαγείρου τὴν σοιρίαν, μέγα φρονῶν ἐχεῖ- 
ψος ἐπὺ τῇ τέχνῃ ἔφη» ᾿4λλὰ μὴν οὐδὲ τὴν σφαγὴν ἔχει 

τις ὑμῶν ἐπιδεῖξαι ὅπου ἐγένετο; 7 πῶς αὐτοῦ ἡ γαστὴρ 

πεπλήρωται παντοίων ἀγαϑῶν. καὶ γὰρ κίχλας ἐν ἑαυτῷ 
ἔχει καὶ ἄλλα ὀρνίϑια, ὑ ὑπογαστρίων τε μέρη χοιρείων καὶ 
μήτρας τόμους, χαὶ τῶν φῶν τὰ χρυσᾶ, ἔτι δὲ ὀρνίϑων 

γαστέρας αὐταῖσι μήτραις καὶ καλῶν ζωμῶν πλέας, καὶ 
τὰ ἐκ σαρχῶν εἰς λεπτὰ καταχνιζόμενα χαὶὺ μετὰ σεπερί- 

δων συμπλαττόμενα " ἰσίχια γὰρ ὀνομάζειν. αἰδοῦμαι τὸν 
Οὐλπιανὸν. χαίπερ αὐτὸν εἰδὼς ἡδέως αὐτοῖς χρώμενον. 
σπλὴν ὁ ἐμός γε συγγραφεὺς Πάξαμος τῶν ἰσικίων μέμγη- 
ται, καὶ οὔ μοι φροντὶς ᾿Αττικῶν χρήσεων. ὑμεῖς οὖν 
ἐπιδείξατε πῶς τε ὃ χοΐρος ἐσφάγῃ χαὶ πῶς ἐξ ἡμισείας 

μέν ἐστιν ὀπτὸς, ἑφϑὸς δὲ χατὰ ϑάτερα. ἔτ᾽ οὖν ἡμῶν 
ἀναζητούντων, ἃ μάγειρος ἔφη, 4λ᾽ ἡ νομίζετέ με ἔλαττον 

πεπαιδεῦσϑαι τῶν ἀρχαίων ἐχδίνων μαγείρων, περὶ ὧν οἱ 
κωμῳδιοποιοὶ λέγουσι: Ποσείδιππος μὲν ἐν Χορευούσαις" 
μάγειρος δ᾽ ἐστὶν ὁ λέγων πρὸς τοὺς μαϑητὰς τάδε 
20. αϑητὰ “Ζεύκων οἵ τε συνδιάκονοι 

ὑμεῖς" ἅπας γάρ ἐστιν οἰκεῖος τόπος 
ὑπὲρ τὲ ἕχνης λαλεῖν τι. τῶν ἡδυσμάτων 

πάντων χράτιστόν ἔστιν ἔν μαγειρικῇ 
5 ἀλαζονεία. τὸ καϑ'᾽ ὅλου δὲ τῶν τεχνῶν 
ὄψει σχεδόν τι πάντα τοῦϑ' ἡγούμενον. 

αὐτοῦ ἡ γαστὴρ ΑΒΟ. ἣ γαστὴρ αὐτοῦ ῬΥ͂Τ. χοιρείων 5» 56 πιοῖλμ8 
ζὐῤγὶ“, σαβαυθομιιβ, χοιρείων Ὁ, χοίρων ΡΥ. ' ᾿ 

870 ἃ. γαστέρας Ὁ. γαστέρες ῬΎΠ,. αὐτοῖσι μήτραις καὶ χα- 
λῶν ζωμῶν πλέας] (ΟΙΙΙΟΙ γΟΥδιι8, χαὶ --- πλέας οι. (. πλέας 

ΟΝ τυ οἰ, ΤἸΌΤΙ πλέες. ἐκ σαρκῶν ΟΡΥ͂. ἐκ τῶν σαρκῶν. 1, 
πὸν Οὐλπιανὸν] ,..Δ1ὲ Πἰδγὲ διὰ τὸν Οὐλπιανόν."“ ΑΝ, 

370 ς«. Ῥοβϑέ ϑάτερα Ὁ ἱπίυ!ξ, ἀπορούντων δὲ πάντων καὶ λιπα- 
ρούντων δεικνύειν τὴν σοφίαν, ἔφη, ὃ μὲν χοῖρος ἐσφάγη ---. (2380 ο, 
381 4.) ἀλλ ἦ ϑοινοἰρ. ἀλλ᾽ ἢ ΑΒ. ἀλλ᾽ εἰ ΡΥ]. χω-- 
μῳδιοποιοὺ Β οὐ ϑομννεἰρῖι, οἀϊῖο, κωμῳδοποιοὺ ῬΨΤΗ. “Ὅτι μά- 
γειρός τις παρὰ ποσειδίππῳ ἄλλα τε ἀστεῖα ἔφη καὶ δὴ καὶ ταῦτα, ὅστις 
ἂν ϑώρακ᾽ ἔχη --- Ο. ν. 8. λαλεῖν 1.,. ἀἄλλειν Α. ἄλλειν ΒΡΨ. 

370 ἔν. 6, ὄψει σχεδόν τὸ πάντα τοῦϑ᾽ Ῥογδοπαβ, {θΥ1 ὄψεις 
δ᾽ ἔχοντι τοῦθ΄. 
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ξεναγὸς οὗτος. ὅστις ἄν ϑώρακ᾽ ἔχῃ 
φολ ιδωτὸν, ἢ δράκοντα σεσιδηρωμένον, 

; ἐφάνη Βριάρεως. ἂν τύχῃ δ᾽, ἐστὲὴν λαγώς. 

10 ὁ μάγειρος ὁ ἂν μὲν ὑποδιακόνους ἔχων 
πρὸς τὸν ἰδιώτην καὶ μαϑητὰς εἰσίῃ, 

377 χυμινοπρίστας πάντας ἢ λιμοὺς καλῶν, 
ἔπτηξ᾽ ἕχαστος εὐϑύς. ἂν δ᾽ ἀληϑινὸν 
σαυτὸν “παραβάλλῃς καὶ πρὸς ἐκδαρεὶς ἄπει. 

15 ὅπερ οὖν ὑπεϑέμην, τῷ χενῷ χώραν δίδου, 
χαὶ τὰ στόμια γίγνωσκε "τῶν κεκλημένων. 
ὥσπε ἐρ γὰρ εἰς τἀμπόρια, τῆς τέχνης πέρας 
τοῦτ᾽ ἔστιν. ἄν εὖ »προσδράμῃς πρὸς τὸ στόμα, 
διακονοῦμεν γῦν “γάμους. τὸ ϑύμα βοῦς" 

" φΦοὸ διδοὺς ἐπιφανὴς, ἐπιφανὴς ὃ λαμβάνων" 
τούτων γυναῖχες ἱέρειαι τῇ ϑεῷ ϑεοὶ, 

χορύβαντες, αὐλοὶ, πανγνυχίδες, ἀναστροφή. 
ἱππόδρομος οὗτός ἐστέ σοι μαγειρικῆς. 
μέμνησο χαὶ σὺ τοῦτο. 

καὶ “περὶ ἑτέρου δὲ μαγείρου, ὄνομα δέ ἐστι “Σεύϑης, ὃ 
αὐτός φησι ποιητὴς οὕτως 

Ἰδιώτης μέγας 
ςο αὐτοῖς ὁ “Σεύϑης. οἶσϑα ὃ, ὦ βέλτισϑ᾽, ὅτι 

ἀγαθοῦ στρατηγοῦ διαφέρειν οὐδὲν δοχεῖ, 
οἱ πολέμιοι πάρεισιν" ὁ βαϑὺς τῇ φύσει 

Ψ, 10. ἀν] δου δεθδέαν ἐὰν, μὲν δα, ΑΒΟΙ],. οπι. ΡΥ. 
3577 ἃ. Υ. 12. ἢ δαά. ΑΒΟΙ,. οπι, ΡΥ͂. καλῶν τγοέϊι5 ἴῃ 

ἘΧοογρέβ Ρ. 817. 1 ΡΥ καλῶς. Ψν. 18. ἔπτηξ᾽ Οςδδιθοπυβ. 
ἐπίτηξ᾽ ΡΥ͂Ι,. ἔπειτ᾽ ἦξεν Ὁ. ἕχαστος εὐθύς οπι. Ὁ, ἂν] 
δουθοθαΐασ ἐὰν. Υ. 14. δογιθεθδίι προσεχδαρεὶς, ὯΣ 19. 
ον θοθδίαν γίνωσκε... Υ, 18. ἀν εὖ Ο1.. ἄνευ ΑΡΥ, »νὺΨ. 19.--- 
24, οπι. 6. 

577 Β. ν. 21, γυναῖκές εἰσ᾽ ἙἘτνΓαγδεϊι5. Ρ. 441. τῇ θεῷ 
ϑεοὴ}) τῇ ϑεῷ τοί ἴπ ἘΧοογρέῖβ ῃ. 817. Θὰ ποῦ πιυϊέμπῃ Ρτο- 
Ποϊξαν, Υ. 24. τοῦτο Μεϊπεκῖιβ δᾶ ΝΜίοπαπάγυπι ρ. 33. βοιί- 
Ῥεοβδέι τουτί. καὶ ἄλλος δὲ μάγειρος παρὰ τῷ αὐτῷ φησὶν, ὃ μά- 
γέιρος ἀγαθοῦ στρατηγοῦ διαφέρει οὐδὲν Ο, φήσι οἱ οὕτως οπι. Β. 

Ψ. 1. ἰδιώτης μέγας ΑΡΥ͂. ἰδιώτης ἔφη μέγας ἵ,. 
ΞΟ 08. “Σεύϑης) σευήϑης Α. οἶσϑα δ᾽ ὦ ατοΐξία5. Γι υὶ 

οἶσϑα ὦ. οἴσθας ὦ Ῥίετδοπ. δὰ Μοοτπ ρ, 283, βέλτισϑ᾽ ΨΙ,. 
βέλτιστε ΒΡ͵ Υ, 8. οὐδὲν ΡΥΓ,. οὐϑὲν Α. 
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- « «. -»" 3 2 ᾽, 

ὅ στρατηγος ἕστηχεν, τὸ πρᾶγμ ἐδέξατο. 
πολέμιός ἐστι πᾶς ὁ συμπίνων ὄχλος. 

“ ᾿ 3 , Δ 3 , 

πίνει γὰρ ἀϑροωὼς οὕτος" εἰσεληλυϑεν, ] 

ἐκ πεντεχαίδεχ᾿ ἡμερῶν προηλπικῶς 
τὸ δεῖπνον. ὁρμῆς μεστὸς ὧν, ἐχλελυμένος, 

10 τηρῶν πότ᾽ ἐπὶ τὰς χεῖρας οἴσει τις. νόει 

ὕχλου τοιούτου ῥακίαν ἡϑροισμένην. 
ἀ 21. Ὁ δ᾽ ἐν τοῖς Εὔφρονος “Συνεφήβοις μάγειρος ἀκού-: 

σατε οἷα παραινεῖ 
Ὅταν ἐρανισταῖς, Καρίων, διαχονῆς, 
οὐχ ἔστι παίζειν οὐδ᾽ ἃ μεμάϑηκας ποιεῖν. 
ἐχϑὲς χεκινδύνευχας. οὐδεὶς εἶχέ σοι 
κωβιὸς ὅλως γὰρ ἧπαρ, ἀλλ᾽ σαν κενοί" 

5 ἐγχέφαλος ἡλλοίωτο. δεῖ δὲ, Καρίων, 
« Η͂ γν, ΕῚ ᾿ - ᾿ 

ταν μὲν ἔλϑῃς εἰς τοιουτον συρφετον, 
ἴ " ν μ 

Δρόμωνα καὶ Κέρδωνα χαὶ “Σωτηρίδην, 
}Ὶ ΄ “ ἋᾺ δὰ ς -Ὁ 

μισϑὸν διδόντας ὅσον ἀν αἰτήσης, απλῶς. 
τ κα , ἴὰ - ΩΡ 

6 εἰναν δίκαιον" οὐ δὲ νῦν βαδίζομεν, . 
10 εἰς τοὺς γάμους, ἀνδροφόνον. ἄν τοῦτ᾽ αἰσϑάνῃ, 

ἐμὸς εἶ μαϑητὴς καὶ μάγειρος οὐ καχός. 
ὃ καιρὸς εὐχτός" ὠφελοῦ. φιλάργυρος 
ὁ γέρων, ὃ μισϑὸς μικρός" εἴ σε λήψομαι 
γῦν μὴ χατεσϑίοντα καὶ τοὺς ἄνϑρακας, 

15 ἀπόλωλας. εἴσω πάραγε" χαὶ γὰρ οὑτοσὶ 
προσέρχεϑ᾽ ὃ γέρων. ὡς δὲ καὶ γλίσχρον βλέπει. 

΄ 7 Ε] . ν Η͂ ων « »"ὝἪ 

ῖ 22. Μέγας δ᾽ ἐστὶ σοριστῆης χαὶ οὐδὲν ἡττων τῶν 

ψΨ. 8. ἕστηκεν, τὸ γ61] ἔστη καὶ τὸ σαβαῦθοπυϑ. Γἰθιὶ ἕστηκεν (ἕστη- 

κε Ο) καὶ τὸ. ἑστηχὼς τὸ ΜΥαΙΚοΠοΙάϊι5 δι1ν. οὔτ. ΠῚ. νυ. 29. 
Ψ. 7. πίνει] κινεῖ τοΐϊα5. ἀϑρόως] ἀϑρόος Β. Ψ. 8. προηλ- 
πικὼς Ὁ. προσηλπικὼς ΡΥΤ,. Ψ. 9. ὧν δἀά!άϊε Μοϊποκῖιβ. 

Ψ. 10, νόεν ---- ἡϑροισμένην Ὁπι. Ὁ. Ὑ. 11. ῥακίαν ΑΒ... δακείαν 
ΡΥΙ,. ῥαχίαν ϑομιν ει ἢ. 

377 ἃ. Ψ. 4. κωβίος Ῥ. Υ. 6. συφερτὸν Β. γ. 8. ὧν 
δαά, 1,. οπι. ΡΥ, αἰτήσῃς} ΓΘ αΐαν αἰτήσαις. ' 

977 ε. Ψ. 9. οὗ] Μαϊῖπι οἵ, Υ. 15. Ἰμερορδίαιν καὶ γὰρ αὖ- 
τὸς οὑτοσὶ. πάραγε ἀρ]εθαΐ ϑοιννοῖρ, 

977 ἴ. ἥττων δἀᾷ. [.. οπι. ΑΒΡΨ. Ο ἐοέχπι Ιθειπὶ Ομ 51. 
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, ἰατρῶν εἰς ἀλαζονείαν καὶ ὁ παρὰ ΣΣωσιπάτρῳ μάγειρος 
ἐν Καταψευδομένῳ. λέγων ὧδε 

Οὐ παντελῶς εὐκαταφρόνητος ἡ τέχνη, 

ἂν κατανοήσῃς, ἐστὶν ἡμῶν, 4ημύλε. 

ἀλλὰ πέπλυται τὰ πρᾶγμα, καὶ πάντες σχεδὸν 
εἶναι μάγειροί φασιν, οὐδὲν εἰδότες. 

5 ὑπὰ τῶν τοιούτων δ᾽ ἡ τέχνη λυμαίνεται. 
ἐπεὶ, μάγειρον ἂν λάβῃς ἀληϑινὸν, 
ἐκ παιδὸς ὀρϑῶς εἰς τὸ πρᾶγμ᾽ εἰσηγμένον, 

«αὶ τὰς δυνάμεις κατέχοντα χαὶ τὰ μαϑήματα 

ἅπαντ᾽ ἐφεξῆς εἰδόϑ'᾽, ἕτερόν σοι τυχὸν 
10 φανήσεται τὸ πρᾶγμα. τρεῖς ἡμεῖς μόνου 

ἐσμὲν ἔτι λοιποὶ, Βοιδίων καὶ Χαριάδης 
ἐγώ τε. τοῖς λοιποῖς δὲ προσπέρδου. Β. τί φής; 
4. “ἐγώ. τὸ διδασκαλεῖον ἡμεῖς σώζομεν 
τὸ Σίκωνος. οὗτος τῆς τέχνης ἀρχηγὸς ἦν. 

15 ἐδίδασχεν ἡμᾶς, πρῶτον ἀστρολογεῖν “ίκων, 
ἔπειτα μετὰ ταῦτ᾽ εὐϑὺς ἀρχιτεχτονεῖν. 
περὶ φύσεως χατεῖχε πάντας τοὺς λόγους" 
ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἔλεγε τὰ στρατηγιχά. 
πρὸ τῆς τέχνης ἔσπευδε ταῦϑ'᾽ ἡμᾶς μαϑεῖν. 

50 Β. ἄρα σύ με χόπτειν οἷος εἶ γε, φίλτατε; 
«4. οὔκ, ἀλλ᾽ ἐν ὅσῳ προσέρχετ᾽ ἐξ ἀγορᾶς ὁ παῖς, 
μικρὰ διακινήσω σὲ περὶ τοῦ πράγματος, 
ἵγα τῷ λαλεῖν λάβωμεν εὔκαιρον χρόνον. 
8. ἡ μασι ἐργῶδές γ᾽. 44. ἄκουσον ὠγαϑέ. 

“Ξωσιπάτρῳ] Σωπάτρῳ Οαϑαυθοπυβ. λέγων ὧδε οπι. Β. γν.1. 
παντελῶς) ἔφη αἀ4. Β. Ψ. 2. ἀν] Τἰρτὶ ἐὰν, Ζημύλε] [τὶ 
δήμυλε. Ψιά, Βοϊβθοπαά, δα Ατἰϑίδοποί. ῬΡ. 441. Υ. 3. πέπλυτανι 
Ῥογβοπιι5. Πρ γὶ πέπαυται. Ψ. 4. οὐδὲν} ϑδου!θοθαίαν οὐϑὲν. 

378 ἃ. Ψ, 6. ἂν} 1ιἱθτὶ ἐὰν, Ψ. 10, μόνον ἀἀάτ!άϊε Οαβαα.- 
Ῥοπι8. μόνον ατοίία5 ἴπ ἘΧοουρεῖβ Ρ. 887. ν. 11. δογιθοθαίυγ 

“Βοϊδίων. Υ. 12. δὲ οπι. Ρ, 

578 ". Ψ, 15. Σίκων ἀἀάτάϊε τού. ψ. 109. --- 24. οπι. Ο, 
Ψ. 20. με] γε Ρ, ᾳὺο ἀοϊθίο ἐπ πιᾶγρὶπα μὲ ροδβίζαπι 688: 

378 ο. Ψ. 28. εὔκαιρον ΡῚ.. ἄκαιρον Ψ, ν. 24, Λλάάδιάϊ γ᾽. 

Ἄπολλον, ὡς ἐργῶδες (ἀβαυθοπμ8. ὦ ᾿γαϑὲ ΑΒΡ. ὦ ἀγαϑὲ Ν1}.. 
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9οὅ δεῖ τὸν μάγειρον. εἰδέναι πρώτιστα μὲν 
περὶ τῶν μετεώρων, τάς τέ τῶν. ἄστρων δύσεις Ἷ 

χαὺὶ τὰς ἐπιτολᾶς, χαὶ τὸν ἥλιον πότε. ᾿ 

ἐπὶ τὴν μαχράν τε χαὶ βραχεῖαν ἡμέραν ὃ. 
ἐπάνεισι χὰν ποἰίοισίν ἐστι. ξωδίοις. 

80 τὰ γὰρ ὄψα φασὶ πάντα χαὶ τὰ βρώματα . 
σχεδὸν ἐν. περιφορῷ τῆς ὅλης. συντάξεως 
ἑτέραν ἐν αὑτοῖς λαμβόνειν τὴν ἡδονήν. 

ὁ μὲν οὖν κατέχων τὰ τοιαῦτα τὴν ὥραν ἰδὼν 
τούτων ἑχάστοις ὡς προσῆχε χρήσεται, 

85 ὁ δ᾽ ἀγνοῶν ταῦτ᾽ εἰχότως τυντλάζεται. 
πάλιν τὸ περὲ τῆς ἀρχιτεχτονικῆς ἴσως 
ἐθαύμασας τί τῇ τέχνῃ συμβάλλεται. 
Β. ἐγῴδα- ϑαυμάστ᾽. 41. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ φράσω. 
τοὐπτάνιον ὀρϑῶς καταβαλέσϑαι καὶ τὸ φῶς 

40 λαβεῖν ὅσον δεῖ καὶ τὸ πνεῦμ᾽ ἰδεῖν πόϑεν 
ἐστὶν μεγάλην “χρείαν τιν᾽ εἰς τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχει. 
ὁ χαπνὸς φερόμενος δεῦρο κἀκεῖ διαφορὰν 
εἴωϑε τοῖς ἕψουσιν ἐμποιεῖν τινα; 

τί οὖν ἔτι σοι δίειμι τὰ στρατηγικὰ 
Σ κ χ ΕἼ 

45 ἔγωγε τὸν μάγξιρον. ἡ τάξις σοφὸν 
ἁπανταχοῦ μὲν ἐστι χὰν πάσῃ τέχνῃ, 

ἐν τῇ χαϑ᾽ ἡμᾶς δ᾽ ὥσπερ ἡγεῖται σχεδόν. 

τὸ γὰρ παραϑεῖναν κἀφελεῖν τεταγμένως 

Ψ. 30. βρώματα σχεδὸν ἐν τῇ ΑΒΡ. βρώματα ἐν τῇ Υ.. Ἐδοὸ 

τῇ ἄοῖονῖ. 

378 ἃ, Ὑ, 32. αὑτοῖς] Βουθεθδίαν αὐτοῖς, λαμβάνει») λαμ- 

βάνεν Β. Ψ. 34, προσῆκε] προσήκεν Ὁ. ν. 37. συμβαλλεὺ Ῥ. 

ψ. 38. σογγοχὶ ΠΡγοταπι υἱεία. ἐγὼ δ᾽ ἐϑαύμασ᾽ ἈΡ. ἐγώ δ᾽ 

ἐθαύμασα Β. ἔγωγ᾽ ἐθαύμασ᾽ Ὑ1Π,.. ἴπ Ὁ Βᾶθοὸ οπιῖ588. Ψ. 99. 

ποὐπτάνιον σαδαιθοπαϑ. τοὐπτάνειον Δ. τοὐπτανεῖον ΟΡ. χατα- 

βάλλεσθαν Β. ὦ ; 

378 6. ν. 40. λαβεῖν σαβαυθοπα5. Γὐἱθνὶ λαμβάνειν. ν, 44. 

«ἰ οὖν (αδαυθοπαβ. ΓἰογῚ τοιοῦτον. οπι. Ὁ. ἔτι δίειμέ σον τὰ 

στρατηγικά, ἣ τάξις σοφὸν πανταχοῦ" καϑ' ἡμᾶς δὲ πάνυ Ὁ. 5 Ῥοβέ 

νουϑὰπι 44, ἱπάϊσανι ᾿Ἰδοιπδπι. ν. 498. ἔγώγε Ἐ’᾿ ἔχω γε Ἀ. ἔχευν 
γε ῬΨΠ,. ν. 40. ἁπανταχοῦ μὲν ΑΒ. μὲν ἀπαναμεοα Ρυ 

378 ΤΟ Ν, 47. ἡγεύται] ἡγεῖτο ἈΡ. Νν. 48. καὶ ἀφελεῖν ΒΡ. 
Ι 
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ἕχαστα, καὶ τὸν χαιρὸν ἐπὶ τούτοις ἰδεῖν, 
60 πότε «δεῖ. πυχνότερον ἐπαγαγεῖν καὶ πότε βάδην, 

χαὶ πῶς ἔχουσι πρὸς τὸ δεῖπνον, καὶ πότε 

εὔκαιρον. αὐτῶν. ἐστὶ τῶν ὄψων τὰ μὲν 
ϑερμὰ ποραϑεῖναι, τὰ δ᾽. ἐπανέντως τὰ. δὲ μέδως, 

τὰ δ᾽ ὅλως ἀποψύξαντα, ταῦτα πάντα δὴ ὁ 
379. 0 ἐν τοῖς στρατηγίκοῖσιν ἐξετάζεται 

μαδδ μισῇ Β. τίς δή τι παραδείξας ἐμοὶ 
τὼ δέοντ᾽ ἀπελϑὼν. αὐτὸς ἡσυχίαν, "ἄγε... 5 τι» 

. 238. Καὶ ὁ παρὰ τῷ «ἀλέξιδι. δὲ ἐν ΜΌΡΟΝ μάχον. 
Τος οὐ μακρὰν τούτου ἐστὶ; λέγων. τοιάδε 

Οὐκ, ἴστε ταῖς πλείσταάισι τῶν τεχνῶν ὅτι. 

οὐκ ἀρχιτέχτων χύριος τῆς ἡδονῆς 

μόνος χαϑέστηκ᾽, ἀλλὰ καὶ τῶν χρωμένων Ὁ 
συμβϑάλλεταί: τις, (ἄν χαλῶς χρῶνται. μερίς: 

δυΉ; ποῖόν: τι; δεῖ γὰρ. κἀμὲ τὸν “ξένον μαϑεῖν: 
«Α΄. τὸν ὀψοποιὸν σχευάσαν χρηστῶς. μόνον. 
δεῖ τοὔψον;». ἄλλο. δ᾽ οὐδέν. ὧν: μὲν οὖν τύχῃ 

ὁ ταῦτα μέλλωών ἐσϑίξιν τὲ καὶ χρωϊῖνν " 
εἰς καιρὸν ἐλϑὼῶν, ὠφέλησε: τὴν» τέχνην" 

10 ὧν δ᾽ ὑστερίζῃ τῆς τεταγμένης ἀχμῆς, 
ὡδτ᾽. ἢ προοπτήσαντα χλιαίνειν πάλιν, 
7)... μὴ προοπτήσαντα συντελεῖν. ταχὺ, 
ἀπεστέρησε τῆς υτέχνης τὴν. ἡδονήν.. 
εἰς τοὺς «σοφιστὰς: τὸν μάγειρον. "ἐγγράφω.. 

ὁ 15 ἑστήχαϑ'᾽ ὑμεῖς" κάεται δέ μοι τὸ πῦρ" 

« 

' γ. 51, πότε εὔκαιρον τ τ᾽ εὔκαιρον ῬΩ ες ὟΝ 54. πάντα δὴ; ἐν 
ΨγΠ. πύντα ἐν ΑΌΡ, πάντ᾽ ἐν Β.. Ἤν ὙΣ ἡ νυὲ ἘΣ ΜΗ 

370 8, Υ᾽ ,50., τίς:--- ἄνα Ὁπὶ, Ο. ᾿ εὐτής , δή τὸ ΗΙΌΥῚ σογγαρέθ, 
παρὰ τῷ ᾿Αλέξιδιη παρ᾽ ἀλέξιδι: Β. 6. Πιλησίοις] ΑἸοχΙ 15. 27.-- 

λησία. ταρπιο τα α τ ΜΙ. Ρ..240 6. «λέγων τοιάδε ὁπι. Β. Ψ1.--7, 
Οὐκ ἴστε -- ἄλλο ὁ᾽ οὐδέν οι, ὦ Ὧε 3. καϑέστηκ᾽ ΑΒ, καϑέστη- 
χὲν ῬΥΙ.. ᾿ , ; 

379}. δι ποῖον Ῥοιβοπαϑ, Ἀεὶ ἴον, ν7. ᾿τοὔψον 
ῬΙουβοπιιβ δα Μοοιίη Ρ. 274. 1μεδοραίαν, τοῦτον, ἄλλο δ᾽ ] ἄλ-- 
λὸν δ᾽ Β. ᾿ ΌΧΙ τύχοι ἌΡΗ νν 8: εκρὶνε Πιοροθαξαν" Ἀρίνειν, 
πο ΝΕ Ζλεαίνει, Β. 

379.) Ὑ: Ὑδ. "κάτα τ... ὄκἀϊδταν Εἰ ϊδεββας ἡ Ρ. ΕἸ 40. 
κάετε ΒΥ, Ὗ τί 
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ἤδη πυχνοὶ. δ᾽ ἄττουσιν Ἡφαίστου κύνες 
κούφως πρὸς αἰϑέρ᾽ οἷς τὸ γίγνεσθαί ὃ' ἅμα 
χαὶ τὴν τελευτὴν τοῦ βίου συνῆψέ τις 
μόνοις ἀνάγχης ϑεσμὸς οὐχ ὁρώμενος. 

24, Εὔφρων δὲ, οὗ καὶ πρὸ βραχέος ἐμνήσϑην, ἄν- 
,δρὲς δικασταὶ, δικαστὰς γὰρ ὑμᾶς οὐκ ὀχνήσαιμ᾽ ἂν χα- 
λεῖν ἀναμένων τὴν ὑμετέραν τῶν αἰσϑητηρίων κρίσιν. ἕν 
τοῖς Αδελφοῖς τῷ δράματι ποιήσας τινὰ μάγειρον πολυ-- 

ἃ μαϑῆ καὶ εὐπαίδευτον 2. μνημονεύοντά τε τῶν πρὸ αὑτοῦ 
τεχνιτῶν χαὶ τίνα ἕχαστος εἶχεν ἰδίαν ἀρετὴν καὶ ἐν τίνι 
ἐπλεονέκτει. ὅμως οὐδενὸς ἐμνήσϑη τοιούτου ὧν ἐγὼ ὑμῖν 
πολλάκις τυγχάνω παρασχευάζων. λέγει δ᾽ οὖν οὕτως 

Πολλῶν μαϑητῶν γενομένων. ἐμοὶ, «ύκε, 
διὰ τὸ 'νοεῖν ἀεί τι καὶ ψυχὴν. ἔχειν, ᾿ 
ἄπει γεγονὼς μάγειρος ἐκ τῆς οἰκίας 
ἐν οὐχ ὅλοις δέχα μησὶ, πολὺ νεώτατος. 

ὁ 57 4γις Ῥόδιος ὥπτηχεν ἰχϑὺν μόνος ἄχρως" 
ΙΝηρεὺς δ᾽ ὁ Χῖος γόγγρον ἧψε τοῖς ϑεοῖς" 
ϑροῖον τὸ λευχὸν οὐξ. “4ϑηνῶν Χαριάδης" 

ζωμιὸς μέλας ἐγένετο" πρώτῳ “Ἰαμπρίῳ". 
ἀλλᾶντας ᾿Δἀφϑόνητος, Εὔϑυνος φακῆν" 

10 ἀπὸ συμβολῶν συνάγουσιν" ᾿“Ἡρίστων πόρους. 
οὗτοι μετ᾽ ἐχείνους τοὺς σοφιστὰς τοὺς πάλαι. 
γεγόνασιν ἡμῶν ἑπτὰ δεύτερον σοφοί." 

ἤ ἐγὼ δ᾽ ὁρῶν τὰ πολλὰ προχατειλημμένᾳ 

Ψ. 106. ἤδη δὰ γιδθοοδοπέϊα χοέυϊε Ἐπβία μία. ἘΠῚ 8ῖς ΛΟΙ 
Ἱπιουρυποίΐοπο οατοπέ ΡΥ, . δ᾽ αἵττουσιν δ. δ᾽ ἀττουσιν ( οἱ 
Ἐπεί τι, δάττουσιν ΡΥ͂. δ᾽ ἅπτουσιν ΤΙ ὁχ Βᾶ51. ΥΨ'΄. 17..-- 19. 
ὅτι. Ὁ, . 17. αὐϑέρ᾽ Οαπαυθοπαβ. αὔἴϑῥαν ῬΥΨΤ). αὔσϑιαν Β, 

οἷς τὸ Ῥοέανἐι5 αὦ ᾿Ποπιϊβείιπι ρ,, 393. ΓΘ ροθαίαν οἶσϑ᾽ ὃ, 
γίγνεσθαι ϑονΙΘΡδίαν γίνεσθαι. πρὸ βραχέος] ϑοιϊδεθαξαν 

πρὸ βραχέως: ὑμετέραν ΑΒΡ' ἡμετέραν ΜΠ, τῷ δρώματι᾽ οἴ, Β.: 

379 ἃ. αὑτοῦ] δεν! θοθδέιν αὐτοῦ, τεχνιτῶν 1». τεχνητῶν Ῥγ, 
τοιούτου Ῥω, τοιοῦτον Υ. ; ἀν ἡ ἡ 

379 6. 0 ὅ. ᾿Αγις 1.. ἄγρις Ῥχτὴν ὄπτανεν Β. δόντα 
ϑρῖον᾽ Ὀαβδαθοπα8. ὅριον ῬΥΙ,. ὁριον Δ. ὅριον α ιοὗξ ᾿Αϑηνῶν Τ'. 
οὐ ξανϑήνων ῬΥ͂. οὐ ξανϑύνων Β. Υ. 9. ἀλλᾶντας] ἅλαντας Β. 

γ. 10. Ομ, Ὁ. : ἀρίστων ΑΒΡΨ. ᾿Αριστίων Τ',. 
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εὗρον τὸ κλέπτειν πρῶτος. ὥστε μηδένα 

15 μισεῖν μὲ διὰ τοῦτ᾽, ἀλλὰ πάντας λαμβάνειν, 
ὑπ᾽ ἐμοῦ δ᾽ ὁρῶν σὺ τοῦτο προχατειλημιμέγον, 
ἴδιον. ἐφεύρηκάς τι, καὶ τοῦτ᾽ ἐστὲ σόν. 
πέμπτην ἔϑυον. ἡμέραν οἱ Τήνιοι, 
“πολιοὶ γέροντες, πλοῦν πολιὴν πεπλευχότες, 

920. λεπτὸν ἔριφον καὶ μιχρόν. οὐχ ἣν ἐχφορὰ 
“Αὔχῳ χρεῶν τότ᾽ οὐδὲ τῷ διδασκάλῳ. 
ἑτέρους πορίσασϑαι δύ᾽ ἐρίφους ἠνάγχκασας" 
τὸ γὰρ ἧπαρ αὐτῶν πολλάκις σχοπουμένων 

χαϑεὶς χάτω τὴν χεῖρα τὴν μίαν λαϑὼν 
96 ἔρριψας εἰς τὸν. λάκκον ἱταμῶς τὸν νεφρόν. 

᾿ πολὺν ἐποίησας ϑόρυβον. οὐκ ἔχει νεφρὸν, 
ἔλεγον. ἔκυπτον οἱ παρόντες ἀποβολῆ;, 
ἔϑυσαν ἕτερον. τοῦ δὲ δευτέρου πάλιν 
τὴν χαρδίαν εἶδόν σε καταπίνοντ᾽ ἐγώ. 

80 πάλαν μέγας εἶ, γίγνωσχε" τοῦ γὰρ μὴ χανεῖν 
λύκον διὰ κενῆς σὺ μόνος εὕρηκας τέχνην. 

χορδῆς ὀβελίσχους ἡμέρας ζητουμέγνους 

δύ᾽ ἐχϑὲς ὠμοὺς εἰς τὸ πῦρ ἀπέσβεσας, 

χαὶ πρὸς τὸ δίχορδον ἑτερέτιξεξ.. σϑόμην ἷ 
85 ἐκεῖνο δρᾶμα, τοῦτο δ᾽ ἐστὲ παίγνιον. 

. 25. Μίή τις οὖν τούτων τῶν δευτέρων ἑπτὰ σοφῶν 

εν 

379 ἢ Ψ. 14. πρῶτος Ὁ. πρῶτον ῬΨΤ,. Ψν. 158.-- 35. οπι.Ο, 
Ψ. 15. μὲ] μὴ Ρ. τοῦτ᾽ 1,. τοῦτ᾽ οὐ. --αλλὰ -- σὺ 

τοῦτο αὐᾷ, ΑΒ], οι, ΡΥ͂, Ψ. 10. τοῦτο κατειλημμένον Β. 
Ψ, 18. οἱ Τήνιον, πολιοὺ ὙΠ. γοϑὸ ἐὲ Ἀ) τινι δὲ πολλοὶ ΑΡ οἱ τιῦοι οὗ 
πολλοὶ Β. ἴὰ 

380. Ψ΄ 21. «ὐκῷ κρεῶν τότ᾽ ῬΟΥΒΌΠυαΒ αὦ Τούρ! Ἐπιοπᾶ, 
γ01}: 17. Ρ. 499. «“ύχῳ τότε χρεῶν οπίδοεν γ0], ΠΙ. νυ. 77. τότε 

λεύκῳ χρεῶν Ἀ. τότε λευκοχρέων Ψ7Π,. τότε ἐοληΐψνι ». Ψ. 423: 
σκοπουμένων Οαβαυθοηυβ. σχοπούμενον ἴ1'. κοπούμενον ΑΡΨΥ͂, γν. 26. 
ἐποίησαν ΟογΓα 8. ἔχει ϑοιινν οἰ σῇ. ΠΙΙΡῪῚ εἶχε, 

980». Ν. 28. πάλιν Ῥυτγινμϊεία5. δά Τούρ Ἐπιοπᾷ. γο]. 1Ψ΄, 
Ρ.. 4538. Πρνὶ πάνυ.  Ψ. 30. δουιιθεθδέαν γίνωσκε. Υ. 39, 
ἐχθὲς ΑΒ, ἰχθῦς ΡΥΠ.. εἰς} ἐς Β. ἀπέσβεσας (ΑΒαΌΡΟὨιΙ5, 
ἀποσβέσας ῬΥ͂Ι,. Ψ. 34. πρὸς οηι, Β. 

380 ς. “ή τις οὖν] οὖν οπι. ΒΡ, 
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ὀνομασϑέντων: τοιοῦτόν τι ἐπενόησε, περὶ τοῦ χοίρου, πῶς 
καὶ τὰ ἐντὸς πεπλήρωται, χαὶ τὸ μὲν ὁπταλέον ἐστὶν αὐ- 
τοῦ, τὸ δὲ ἐφϑὸν, αὐτὸς δ᾽ ἐστὶν ἄσφαχτος. δεομένων 

οὖν ἡμῶν χαὺ λιπαρούντων δεικνύναι τὴν σοφίαν, Οὐκ ἐ ἐρῶ, 
φησὶ, τῆτε ΩΣ μὰ τοὺς ἐν Μαραϑῶνε, κινδυνεύσαντας καὶ 

προσέτι τοὺς ἐν :Σαλαμῖνε ναυμαχήσαντας. ἔδοξεν οὖν 
ἃ πᾶσι διὰ τὸν τηλικόνδε ὅρκον μὴ βιάζεσϑαι τὸν ἄνϑρω- 
πον, ἐπ᾿ ἄλλο δέ τε τῶν παραφερομένων τὰς χεῖρας ἐπι- ὁ. 
βάλλειν. “καὶ ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη, Μὰ τοὺς ἐν ᾿ἀρτεμισίῳ 
κινδυνεύσαντας, οὐδείς τινος γεύσεται, πρὶν λεχϑῆναι ποῦ 
κεῖται τὸ παραφέρειν. τὰ γὰρ γεύματα ἐγὼ οἶδὰ μόνος. 
καὶ ὃ Μάγνος ἔφη. ᾿Αριστοφάνης ἐν Προαγῶνε . 

Τί οὐκ ἐχέλευσας παραφέρειν τὰ ποτήρια; 
6 Σώφρων δ᾽ ἐν γυναικείοις κατὰ κοινότερον χέχρηται λέ- 
γων »]Παράφερε, Κοικόα, τὸν σχύφον μεστόν." χαὶ Πλα- 
των δ᾽ ἐν “άκωσιν ἔφη, ς; Πάσας ἠκονν βρη ὯΝ Ἅμξις 
Παμφίλῃ , 

Παρέϑηχε: τὴν τράπεζαν; εἶτα ἡαμόςς ἐν αν 
ἀγαϑῶν ἁμάξας: 

περὶ δὲ τῶν γευμάτων, δ σαυτῷ προὔπιες, ὥρα σοὶ λέγειν, 
Οὐλπιανέ. τὸ γὰρ γεῦσαι ἔχομεν ἐν. Εὐπόλιδι ἐν “ἃ 

, “Γοῦδε νῦν γεῦσαν λαβών. ἰ 
καὶ ὁ Θὐλπιαγὸς, "Ἔφιππος; ἔφη; ἕν Πελταστῇ ς, Ἔνϑ᾽ 

ἔ ὔνων ἵππων τε στάσεις, καὶ γεύματα οἴνων. ““ ᾿Αντιφάνης 

δ᾽ ἐν Διδύμοις 

μὰ τοὺς] ἔνδοξον ὅρκοι, μὰ τοὺς ἐν μαραϑῶνν χινδυγεύσαντας ἢ ἐν ἄρτε-: 

μισίῳ, καὶ τοὺς ἐν σαλαμῖνν ναυμαχήσαντας Ὁ, ἍΤ 

380 ἀ: τὰς χεῖρας 1..τ χεῖρας Β. τὰς οπι. ΒΨ. 

380 6. λέγων οηι. Β΄... παράφερε Ῥδϊθοδιηρίι5. Εἰ γὶ περίφερε, 
,, Κοικός νοίογοβς δαϊείοτιο8 δὲ οοήσια Εν αἱ ἀϊηιτι5.“ς Οαϑδυθοπιιδ.. 

Νοπ ΑΚ ΗθΝ 564 χκοίκηα ῬΥ͂ οὐ Βα511. κύχλῳ ΒΙ) δὲ Τιαϊῖσα οὐδηλ-" 

γνἱαγία ᾿σαβαιθοηϊ. κοικοα (πϑβοῖο αἰ ἀοόοπέα) Βαρογβουρίο ἀύχλῳ 

ΤΏ). Καικόα Οαβδυθοπαβ, Οοπί, δ 409 ἃ. ἡ τὸν (τὴν ΒῚὴ ᾿σχύφον᾽ 
μεστὸν ΒΡΙῚ, δε Παϊϊοί ᾿ἐχοπρίαγία Οὐβαι θοπ: μεοτὸν φὸν σκύφον Ν᾽ 
δὲ εοάεχ Ἠυναϊϊπβ.. “ χαὶ πλάτων ᾿λάκωσι πάσας Β. παραΞ 
φξῤέτω ϑδομυνοῖρη, ΤΡ. περιφερέτω. τ ἁμάξας ἴ, μευ ΡΥ. 
ἐν Εὐπόλιδι) ΜαΙ ἀδ πιοιῸ παρ᾽ εἰν μετ ᾿ 

380 ἢ, στάσεις] στήσεις [, " 
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- Οἰνογευστεῖ,, περιπατεῖ 
᾿ὰν τοῖς στεφάνοις. 
20. ᾿Επὶ τούτοις ὃ μάγειρος ἔφη; “ἔξω τοίνυν κἀγὼ 

οὐχ ἀρχαίαν. ἐπίνοιαν, ἀλλ᾽ εὕρεσιν ἐμὴν, ἵνα μὴ ὁ αὖ- 
λητὴς πληγὰς. λάβῃ" ὃ γὰρ Εὔβουλος ἐν “άκωσιν ἢ 
ἜΝ ἔφη Ὁ 

[581. ἐν .«4λλ᾽ ἠκούσαμεν 
Ἄν» “καὶ τοῦτο, γὴ τὴν “Ἑστίαν, οἴκοι ποϑ'. ὡς 

ὅσ᾽ ἂν ὁ μάγειρος ἐξαμόρτῃ, τύπτεται, 
᾿ὡς φασιν: ̓ αὐλητὴς παρ᾽ ὑμῖν. 

Φιλύλλιός. τὸ ῆ- ὁ ποιήσας. τὰς Πόλεις φησὶν 
Ὅ τι ἂν τύχῃ 

ὡς ἀδικήσας» τὸν αὐλητὴν λαβεῖν 
πληγάς. 

στερὺ ἡμιόπτου ̓ καὶ ἡμιέφϑου, χοὺ ἀσφάκτου γεμιστοῦ χοί- 
ρου. ὁ μὲν χοῖρος ἐσφάγῃ ὑπὸ τὸν ὦμον σφαγὴν βραχεῖαν. 

᾽ν» (καὶ ἐπέδειξεν.) ἔπειτα. ἀπορρεύσαντος τοῦ πολλοῦ αἵμα- 
τος πάντα τὰ ἐντοσϑίδιω. «μετὰ τῆς ἐξαιρέσεως, εἴρηται 
γὰρ καὶ ἡ ἐξαίρεσις, ὦ στωμυλῆϑραν δαιταλεῖς, διακλύσως 

ἐπιμελῶς. οἴνῳ. -πολλάκις ἐχρέμασα ἐκ ποδῶν. εἶτα πάλιν 
οἴνῳ διέβρεξα,, καὶ. προεψήσας μετὰ πολλοῦ πεπέρεως τὰ 
προειρημένα χναυμάτιρ, ἔβυσα διὰ τοῦ στόματος, πολλὸν 
ἐπιχέας ζωμὸν. εὖ, πάνυ. πεποιημένον. χαὶ μετὰ ταῦτα 

᾿μὸ ΓΔ Ὁ 

ἐν «“άχωσι»] ἐν οτχι. Β, 

381 ἀ. ἂν δ᾽ μάγειρις ἐξαμαρτάνῃ, τὐπτέταν ὃ αὐλητὴς, φησὶν εὖ- 
βουλος Ὁ, ΨΥ Ὶ, ἀλλ᾽ δάᾶ, ΑΒΡ, οπι. Ψ], Υ. 2. τοῦτο Ἴω. 
τοῦτον Ῥ, τούτων Β. ποϑ'᾽ ὡς δο᾽ ἂν ϑομννοῖρη. ποϑ᾽ ὡς ἂν ΡΥΠ,. 
ποϑ' ὡς ἐὰν ἸΔΟΟΡΒΙΊΒ: οὨΐα8 βουϊρέιγαπι 4Ὸ} Ῥτουδέ, μοίθεῖξ εἰπε 

μ] 
ποτὲ ὡς ὧν; “ ΟΥ. 8. ἐξαμάρτῃ ΑΒ, ἐξαμάρτον Ῥ, ἑξξαμαρτάνῃ Ὁ, 

ἐξαμαρτάνον γΙ.. τύπτεταν ΒΟ, τύπτεσθαι ΡΒΥΤ,. γν..4. φα- 
σιν. οἱ, ὑμῶν ατοθυβ ἴπ Ἐχοογρίβ Ρ. 653. 1ε1γῖ φησὶν εὲ ἡμῶν, 
αὐλητὴς Β,. ὃ αὐλητὴς ΡΥ, φιλύλλιος ῬΥΙω, φιλύλαιος ΑΒ, 

381 Ρ. ἀπορρεύσαντος) ἀπορεύσαντος ΒΡ, ἐξαιρέσεως 1.. ἀφαι-: 
ρέσεως Ὑ, ἀφαιρέσεως ἱπ ἰαχέα Ρ, ἴῃ πιαγρίηθ ἐξαιρέσεως, δαντα-- 
λεῖς] δαιτηλεῖς Β, προεψήσας Ι,. προσεψήσας ΑΒΟΡΥ. μετὰ] 

εὴν Β.. πεπέρεως πιπέρεως Ἀ. πολλὸν] Θυϊάηϊ πολὺν ὁ 
πάνυ] μάλα Ὁ. 

᾿ς ἈΥΒΕΝΛΕῦΒ. ἢ], 54 
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περιέπλασα τοῦ χοίρου τὴν ἡμίσειαν, ὡς ὁρᾶτε, ἀλφίτοις 
πολλοῖς χριϑῆς, ἀναδεύσας αὐτὰ οἴνῳ χαὶ ἐλαίῳ. ἔπειτ᾽ 

ς ἐνέϑηκα χριβάνῳ, ὑποϑεὶς τράπεξαν χαλκῆν ἢ ἐστάϑευσά 
τὲ τῷ πυρὶ, ὡς μήτε χαταχαῦσαι μήτ᾽ ὠμὸν ̓ ἀφελεῖν. καὶ 
τῆς φορίνης ᾿ἤδη γενομένης χραμβαλέας; εἴκασα χαὶ τἄλλο 

μέρος ἡψῆσϑαι, ἀποβαλών τ αὐτοῦ τὰ ἄλφιτα. οὕτω 

φέρων ὑμῖν “παρέϑηκα. 
21. Τὴν δ᾽ ἐ ξαίρεσιν, ὦ χαλέ μου Οὐλπιανὲ, Διονύ- 

σιος ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν τοῖς “Ὁμωνύμοις τῷ δράματι οὕ- 
τως εἴρηκε, ποιήσας τινὰ ὑπῆν κ΄ πρὸς, τοὺς μαϑητὰς 

διαλεγόμενον. 
ἃ γε δὴ Δρόμων γῦν εἴ τι χομψὸν᾽ 7) σοφὸν ὦ 

[ἢ γλαφυρὸν οἶσϑα τῶν σεαυτοῦ πραγμάτων, 
φανερὸν ποίησον τοῦτο τῷ διδασκάλῳ. . 
γῦν τὴν ἀπόδειξιν τῆς τέχνης αἰτῶ σ᾽ ἐγώ. 

5 εἰς πολεμίαν ἄγω σε" θαρρῶν. κατάτρεχε, 
ἀριϑμῷ διδόασι τὰ κρέα χὰϊ᾿ "τηροῦοί, σὲ. 
ταχερὰ ποιήσας ταῦτα καὶ ζέσας σφόδρα, 
τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν, ὡς λέγω. ὅοι; σύγχεον.. 
ἰχϑὺς ἁδρὸς πάρεστι ᾿ τάντός ἐστι σά. ' ἱ 

10 κἂν τέμαχος ἐχχλίνῃς τις. χαὶ τοῦτ᾽ ἔστι σὸν, 
τ 

δ ἕως ἂν ἔνδον ὠμεν" ὅτὰν ἔξω" δ᾽, ἐμόν. 

ἑξαιρέσεις χαὺ τἄλλα τἀκόλουϑ', , ὅσα 
οὔτ᾽ ἀριϑμὸν οὔτ᾽ “ἔλεγχον. ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἔχε, 
περικόμματος δὲ τάξιν 7 ἢ ϑέσιν φέρει, εξ, Αῤδδρνδδι νὼ 

νυ «εἴ 

περιέπλασα Ὁ. περιέμπλασα Ῥ. περιέμπλαον Β, περιέπλησα ΜἸ"ς 
χοίρου] χόρου Β. ὡς} ἣν. ϑομνν οἰ θ ἢ. κριϑῆς} κριϑῶν ἡ " 

381] ὁ. ὑποϑεὶς) ἐπιϑεὶς ΟοΓα 8. “φορίνης ΠΝ 'φορινῆς 
ΡΥῚ,. ἡψησθαι] ἥτῆσϑαι Β. κωμῳδιοποιὸς ΑΒΟ. κωμῳδοποιὺς 
ΡΥΙ. οὕτως οἵη, Β. ὨΙΟΠΥΒΙ ΨΟΓΒῚ85 ἘΠΕ δοουηθαπι οἔ 

ΓΟΥΕΣ ραγέοπι ῬΓΙΟΓΟ πὶ ΟΙηΪβιΈ Ὁ, 

381 ἃ. Ὑ. 1. δρόμων Δ. δρίμων ὭΡΕΙ,. Ψν, 7. ταχερὰ (ἃ- 
ΒΘΌΡΟΙΙ5. ΓυΡΥΪ τὰ χρέα, Ψ. 9. τἀντὸς ἔστι σά Ὁ οἐ ατοέῖι5 ἴῃ 
ἘΧΟΘΡΡΕΒ Ὁ. 833, ταυτός. ἔστι (ταυτός ἐστι ῬῚ) σός ΡΥ. ἔστυ 

σιί, κἄν «ἐμαχος] ἐστὶ «᾿ αντέμαχος Β. ὲ 

.381 ε. Ψ. 11. ἕξω δ᾽ δομινεῖβῖι. δ᾽ ἔξω ΑΒΡ, δ᾽ ἔξω γ᾽ ΜΠ. 
Ὑ. 12. ὅσα) ὅσ᾽ Β, ν. 13. 1Τεροραίαῦ οὐδ᾽ ἀριϑμὸν. 
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15 εἰς αὔριον σὲ χἀμὲ ταῦτ᾽ εὐφρανάτωϊ 
λαφυροπώλῃ παντάπασι μεταδίδου, 

τὴν πάροδον ἵν᾽ ἔχῃς τῶν ϑυρῶν εὐνουστέραν: 
τί δεῖ λέγειν μὲ πολλὰ πρὸς συνειδότα; 
ἐμὸς εἶ μαϑητὴς,, σὸς δ᾽ ἐγὼ διδάσκαλος. 

20 μέμνησο τῶνδε καὺ βάδιξε δεῦρ᾽ ἅμα. 
28. Πάντων οὖν ἡμῶν ἐπαινεσάντων τὸν μάγειρον ἐπὶ᾽ 
τὲ τῷ ἑτοίμῳ τῶν λεγομένων καὶ τῇ τῆς τέχνης περιεργίῳ, 
ὃ καλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ “Ταρήνσιος ,. «Καὶ πόσῳ κάλλιον, 
ἔφη, τὰ τοιαῦτα ἐσμανϑάνειν. τοὺς μαγείρους ἢ ἅπερ παρά 
τινι τῶν πολιτῶν ἡμῶν, ὃς ὑπὸ πλούτου καὶ τρυφῆς τοὺς 
τοῦ ϑαυμασιωτάτου “Πλάτωνος διαλόγους ἠνάγκαζεν ἔχμαν- 
ϑάνοντας τοὺς “μαγείρους , «Φέροντάς τε τὰς λοπάδας ἅμα 

382 λέγειν, Εἷς, δύο, τρεῖς ὃ δὲ δὴ τέταρτος ἡμῖν, ὦ φίλε 

Τίμαιε, ποῦ τῶν χϑὲς μὲν δαιτυμόνων, τὰ νῦν δ᾽ ἑστιαα 
τόρων; ἔπειτ᾽ ἄλλος ἀπεκρίνατο, ᾿Ασϑένειά τις αὐτῷ ξυνέ- 

πέσεν, ὦ “Σώκρατες. διεξήρχοντό τε τοῦ διαλόγου τὰ πολλὰ 
τὸν τρόπον τοῦτον, ὡς ἄχϑεσθαι μὲν τοὺς εὐωχουμένους, 
ὑβρίζεσθαι δὲ τὸν πάνσοφον ἐχεῖνον ἄνϑρωπον ὁσημέραι, 
χαὶ διὰ τοῦτο πολλοὺς τῶν χαϑαρείων ἐξόμνυσθαι τὰς 
παρ᾽ ἐχείνῳ ἑστιάσεις. οἱ δὲ ἡμέτερον οὗτοι ἅμα ἴσως 
ταῦτ᾽ ἐχμαγϑάνοντες οὐχ ὀλίγην ἡμῖν ϑυμηδίαν παρέ- 

" χουσι. χαὶ ὃ. παῖς ἐπὶ τῇ μαγειρικῇ σοφίῳ ἐπαινεϑεὶς, Τί 
τοιοῦτον εὑρήκασιν, ἔφη; ἢ εἰρήκασιν οἱ πρὸ ἐμοῦ; ἢ ἐπὶ 
μετρίοις ἐμαυτὸν ἄγω, οὐ μεγαλαυχούμενος. ἐπ᾿ ἐμαυτῷ; 
χαίτοι καὶ ὁ πρῶτος τῶν τὸν ᾿θλυμπίασιν ἀγῶνα. ἀναδη- 
σαμένων Κόροιβος ὁ ̓ Ἡλεῖος μάγειρος ἦν, καὶ οὐχ οὕτως 
ὠγκύλλετο ἐπὶ τῇ τέχνῃ ὡς ὃ παρὰ “τράτωνι μάγειρος 
ἐν τῷ Φοινικίδῃ. περὶ οὗ τοιαῦτα λέγει ὃ μεμισϑωμένος 

Υ. 15. εὐφρανάτω ατοεῖυε. λρτὶ εὔφρανα τῶῷς Ὑ, 17. ἔχης] ἔχεις Β., 
382 ἃ. ἡμῶν] ἡμῶν Β, . ἕξυνέπεσεν ΚΨΓ",. συνέπεσεν Β. 

ἄνθρωπον οπι. Β. καϑαρείων Ο. καϑαρίων ῬΥΤ,, ταῦτ᾽ Δ, 
ταῦτα ῬΨῚΤ,, Ο πυπο Ἰοοῦπι οπιϊβίξ, ᾿ 

382 Ὁ, ὃ παῖς ἐπὶ] ὃ παῖς ὃ ἐπὶ β΄ μιν οἰ ἢ, οἵ πρὸ ἐμοῦ ἢ 
εἰρήκασιν Β. ἐπὶ μετρίοις Θομινεῖρῃ, ΕΡΕΙ ἐπιμετρίους, ἄγω 
Ἀ, ἐγὼ ΡΥῚΙ,, ᾿Ολυμπίασιν δον οαΐέαν “ Ολυμπιάσιν. ἸΚόροι- 

βος]} πόροικος (. Ἀδδροχὶέ δὰ πππὸ ἰοειπι Ἐβέδτμ 5 Ὁ. 879, 40, 
ὠγκύλλετο] ὠγκύλετο θ, Φοινικίδη}) Φοίνιξ δέταίοι!5 ΓΆΡ ]α 

Ὁ δυϊᾶα τηϑπιογαξογ, . 
84" 
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20, Σφίγγ᾽ ἄρρεν᾽. οὐ μάγειρον, εἰς τὴν οἰχίαν 
εἴληφ᾽. - ἁπλῶς γὰρ οὐδὲ ὃν μὰ τοὺς ϑεοὺς ὁ 
ὅσ᾽ ἂν λέγῃ συνίημι" καινὰ ῥήματα 
πεπορισμένος πάρεστιν. ὡς εἰσῆλϑε γὰρ, 

5 εὐθύς μ᾽ ἐπηρώτησε προσβλέψας μέγα, 
Πόσους κέχληκας μέροπας ἐπὶ δεῖπνον; λέγε. 

«᾿Εγὼ χέχληχα μέροπας ἐπὶ δεῖπνον; Χολᾷς. 
Τοὺς δὲ μόροπας τούτους με γιγνώσκειν δοκεῖς 5 
οὐδεὶς παρέσται. τοῦτο γὰρ γνὴ τὸν Δία " 

40 ἔστι κατάλοιπον, μέροπας ἐπὶ δεῖπνον χαλεῖν. " 

Οὐδ᾽ ἄρα παρέσται δαιτυμὼν οὐδεὶς ὅλως; 
Οὐχ, οἴομαί γε, Δαιτυμών. ἐλογιζόμην; 
ἥξει Φιλῖνος." Μοσχίων, Νικήρατος, 
ὁ δεῖν᾽, ὃ δεῖνα " κατ᾽ ὄνομ᾽ ἀνξελογιζόμην" 

15. οὐχ ἦν ἐν αὐτοῖς οὐδὲ εἷς μοι “Δαιτυμών. 
Οὐδεὶς παρέσται, φημί. Τί λέγεις. οὐδὲ οὐγῆς τς 
σφόδρ᾽ ἡγανάχτησ᾽. ὥσπερ ἠδικημένοξ, ; ΓῪ 

εἰ μὴ κέχληκα 4“αιτυμόνα. Σ καιὸν πάνυ.᾿ 
οὐδ᾽ ἄρα ϑύεις ἐρυσίχϑον᾽ ; Οὐχ, ἔφην ἐγώ." 

90 δοῦν δ᾽ εὑρυμέτωπον; Οὐ ϑύω βοῦν, ἄϑλιε. 
ηλα, ϑυσιάζεις ἄρα; Μὰ 4", ἐγὼ μὲν οὔ 
οὐδέτερον αὐτῶν, προβάτιον δὲ ιν: 
Οὐκοῦν, “ἔφη » τὰ μῆλα πρόβατ᾽. Οὐ μανϑάνων 
κα τούτων οὐδὲν, οὐδὲ βούλομαϊ. 

νυν) ωὧἱὲ 

ν΄ 1.--- 8. ἐεὲ φιδτεὶ ἱπιαπι οχ ῬΆΣ πιο π6 αἰτοτ τον Χιν. Ρ ὅδ9 Ἢ 
382 ο.Ὗ. 2. οὐδὲ ἕν ΑΒΟΡ, οὐδὲν 1, ΟΥ͂, 8. δο᾽ ἂν λὲν} 

ὧνπερ λέγει θ9. καινὰ ῬΨΤ,. κενὰ ΑΒ΄Ό, ᾿ Ψ. 4. 'πάρεστιν 
γάρ ἐστι 059. ν, 8. οπι, 6. γιγνώσκειν. ΒΌΤ,. γινώσκειν ΑΒ. 

Ψν. 9. παρέσϑαι Ῥ 'π ἐρχία, παρέσται ἴῃ πηᾶΥβίπα.. 
382 ἃ. Ψ. 11. οὐδεὶς ΡΥ͂Ι,. οὐδὲ. εἷς; ΑΒΘ. ἢ" Ψ. 14. ὃ δεῖν᾽ 

οπι. Β, ὃ δεῖνα] ὃ δεῖνα Β',  χατ᾽ ὄνομ᾽ (ὄνομα Β) ΑΒΟΙ,. 
καὶ τὔνομ᾽ Ῥ, κιὸ τοὔνομ᾽ ΡΨ. Ψ, 16, Οὐδεὶς] οὐδὲ εἷς Β. 
ν, 17. ἡγανάκτησ᾽ Ῥ φὲ σαϑαῦθοπιβ. ἀγανάκτησ᾽ ὙΠ. ἠγανάκτησα Β. 

εο Ψ, 18. δαυτυμόντο Ῥ].. δαιτυμώνα Ψ. διωιτυμόνας ΑΒΟ, σκαιὸν 
ΡΥῚΊ,. καινὸν ΑΌ, καὶ οὐ Β. 

382 6. Υ. 19. ϑύεις] ϑύει Β. Ψν. 21. ἄρα Ψ. ἄρα ΡΙ,. 
οὗ ΡΥΙ,. οπι. ΑΒΟ. οὖν ΜΟΒυνοῖρἢ. ν. 22. δ δὲ ΒΟΡ, Ταυπὶ 
50 ΡΒογρῖε Ο, οὖκ οὖν, ἔφη, τὰ μῆλα πρόβατα ὅμηρος (ὅμηρον Θρῖξ. 
ἨΌΕΒ6}}6}.) οὐκ οἶσθα λέγοντα. δμηρικῶς γὰρ διανοῇ --- 
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οὗ ἀγροικότερός εἰμ᾽ " ὥσϑ᾽ ἁπλῶς μοι διαλέγου. 
Ὅμηρον οὐκ οἶδας: λέγοντα; Καὶ μάλα 
ἐξὴν ὃ βούλοιτ᾽ "ὦ μάγειρ᾽ . αὐτῷ λέγειν. 
ἀλλὰ τί πρὸς ἡμᾶς τοῦτο; πρὸς τῆς στίας; 

Κατ᾽ ἐχεῖνον ἤδη πρόσεχε καὶ τὰ λοιπά δῷ 
30 Ὁμηρικῶς γὰρ διανοεῖ μ᾽ ἀπολλύναι; 

Οὕτω λαλεῖν εἴωϑα. Μὴ τοίνυν λάλει 
οὕτω παρ᾽ ἔμοιγ᾽ ὦν. ᾿ἀλλὰ διὰ τὰς τέτταρας 

δραχμὰς ἀποβάλω, φησὶ, τὴν προαίρεσιν; 
τὰς οὐλοχύτας. φέρε δεῦρο. Τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τί; 

35 Κριϑαί. Τί οὖν, ἀπόπλ ηχτε, περιπλοκὰς λέγεις; 

Πηγὸς. πάρεστι: Πηγός; οὐχὶ λευχὰ σὺ 
ἐρεῖς σαφέστερόν. ὃ ὃ βούλει μοι λέγειν; 
᾿Δἡτάσϑαλός ΜΉΝ πρέσβυ" φησίν. ὥλας φέρε.. 
τοῦτ᾽ ἔστι πηγύς. ἀλλὰ δεῖξον χέρνιβα. 

40 παρῆν. ἔϑυεν, ἔλεγεν ἄλλα δήματα 
τοιαῦϑ' ἃ μὰ τὴν Γὴν οὐδὲ εἷς ἤκουσεν ἄν, 
μίστυλλα, μοίρας, δίπτυχ᾽, ὀβελοὺς, ὥστε. μὲ 
τῶν τοῦ Φιλητᾶ ἡμάβάψως βιβλίων 
σχοπεῖν ἕκαστα τί δύναται τῶν ῥημάτων, 

45 πλὴν ἱκέτευον αὐτὸν ἤϑη μεταβαλεῖν, 
ἀνθϑρωπίγως λαλεῖν τε. τὸν δ᾽ οὐκ ἂν ταχὺ 
ἔπεισεν ἡ ᾿πειϑὼ μὰ τὴν Τὴν οἶδ᾽ ὅτι. 

Γπάϊοανὶ Ἰδοιπᾶπι, Ἐογίαβθο θχοῖάϊε ἔφην ἐγώ. ν, 24. ἐρεῖν 
δάάοθαξ Οαϑδυθοπὶ5. 

382 ἔ, Ψ. 20. οἶδας] οἶδα Β. μάλα] “μάλ᾽ Β. Υ. 27. 
γ᾽ αι τῷ μαγείρ" βαρ ατῇ ΡΥ, βούλετ᾽ ὦ μάγειρ᾽ ΘαΒδαΡομα5. 
βούλοιτ᾽ ὦ μάγειρ᾽ Οοταδ5, ψ. 30. διανοῇ Ὁ. Υ. 32. οὕτω 

Β. οὕτως ΡΥΠ.. τέσσαρας Β. ν. 33. Βοιθοθαίας ἀποβαλῶ. 
988 ἃ. Ψ. 35. κριϑαύ 1,. χριϑάς ΡῬΨΠ.. λέγεις] "λέγειν Β.. 

Ψ. 306. πάρεστι) χὰρ ἔστι Β. πηγὸς πάρεστε; σαφέστερον 

λέγε πιθα 115. Ομ δϑῖὶΒ Ὁ. λευχὰ σὺ Οδβαυθοπιβ. ΕΡΥῚ λεκὰς εἰ. 

ν. 39. -- 47. οπι. 6, . ΡΨ. 40. παρῆν] παρ᾽ ἣν Δ. Υ. 41. 
τοιαῦτα τοιαῦτα ἃ (510) Β, ἃ μὰ 14. ἅμα ῬΥ, οὐδὲ εἷς ΑΒ. 

οὐδεὶς ΡΥ... 
9383 ἢ. δὴ 42. μίστυλλα)] μίστυλλε Οαβάμθοπυβ. ὥστε μὲ 

ΡΥΙ.. ὥστ᾽ ᾿ἐμὲ Βϑοβινοῖρα, φάϊεῖο. ν, 43. τοῦ φιλήτα ῬΨΝῚ!.. 
“τόυλφυτα Β. τ 48. νὼ ἱκετεύω γ᾽ αὐτὸν ἤδη. Επιοπάανϊε Ροτ- 

βοπυ8. ὙΨ, 47. ἡ] ἢ 
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30. Περίεργον δ᾽ ἐστὶν ὡς ἀληϑῶς τὸ πολὺ τῶν μα- 

γείρων γένος περί τε τὰς ἱστορίας χαὶ τὰ ὀνόματα. λέγουσι 
γοῦν αὐτῶν οὗ λογιώτατοι, γόνυ χνήμης ἔγγιον ̓  καὶ, σε- 

ς ρεἤλϑον ᾿“σίαν καὶ Εὐρώπην. ἐπιτιμῶντες. δέ τινί φασι 
μὴ δεῖν τὸν Οἰνέα Πηλέα ποιεῖν. ἐγὼ δὲ ἕ ἕνα τῶν ἀρχαίων 

μαγείρων τεϑαύμακα πείρᾳ τῆς τέχνης ἧς εἰσηγήσατο 
ἀπολαύσας. παράγει δ᾽ αὐτὸν ἴἄλεξις ἐν “έβητι λέγοντα 
τάδε. 

ἯΨέ μοι δοκεῖ 
πνιχτόν τι ὄψον δελράχειον. Β. ἡδύ γε. 
«4. ἔπειτα προσχέχαυχε. μηδὲν φροντίσῃς. ᾿ 
ἐκῦψην γὰρ τὸ πάϑος ἐστί. Β. τῷ τρόπῳ; 

ᾶ 5. Α΄. ὄξος λαβών νυν εἰς λεχάνην τιν᾽ ἐγχέας 
ψυχρὸν, ξυνίης; εἶτα ϑερμὴν τὴν χύτραν 
εἷς τοὔξος ἔνϑες. διάπυρος γὰρ οὖσ᾽ ἔτι. 

ἕλξει δι᾿ αὑτῆς νοτίδα, καὶ ζυμουμένη 
ὥσπερ κίσηρις «λήψεται διεξόδους 

10 σομφὼς . δὲ ὧν τὴν ὑγρασίαν ἐχδέξεται" 
τὰ χρεάδε᾽ ἔσται τ᾽ οὐχ ἀπεξηραμμένα, 
ἔγχυλα δ᾽ ἀτρέμα χαὶ δροσώδη τὴν σχέσιν." 
Ἀ. Ἄπολλον, ὡς ἰατρικῶς. ὦ Τλαυχία, 

Θ ταυτὶ ποιήσω; «Α. καὶ παρατίϑει γ᾽ αὐτὰ, παῖ, 

45 ὅταν παρατιϑῇς, μανϑάνεις; ἐψυγμένα. 

ἀτμὸς γὰρ οὕτως οὐχὶ προσπηδήσεται 

ταῖς ὀισὶν, ἀλλ᾽ ἄνω μάλ᾽ εἶσι καταφυγών. 

288 6. ΑΙοχΙ 5 ὙΟΥΒ5 οπηῖϑιξ Ὁ, Ψ. 2. τι ὄψον δελφάκειον. 
ΟΡ ΔΈΩ τιν᾽ ὄψον δελφάχιον. Ν. 8.. φροντίσῃς] φροντίσχου Β, 

3883 ἃ. Ψ. 5. νυν εἰς ῬοΙβοπαβ, ὅν εἰς ΡΥ]. ην εἰς Α. ἡνεὶς Β. 

γ΄. 6. ξυνίης] ξυνιεὶς ΑΒΡΥ. ξυνεὶς Τ,ν Ψ, 7. ἔνϑες Οοτα ὅ8. 
ΓΙ͂ΡΥῚ ἐνθεὶς, Ψ. 8. αὑτῆς] δουιθοθδΐαν αὐτῆς. ζυμουμένη 

ἈΡ. ζωμουμένη Β. ζυμουμένην Ὑ71.. Ψ. 9. κέσηρες ΑΒΡ. , κίσαρες 
Ψ. χίσηρης Ἐ.. Ὑ. 11. κρεάδι᾽ σαβαπδοπαβ. Τὐθτὶ κρέα δ᾽, 
τ᾿ αὐσιαϊ εχ Β.. ἀπεξηραμμένα Β. ἀπεξηραμένα. ΡΥΠ. "Ὗ. 12. 
ἀτρέμα ῬΨῚ,, ἀτρεμεὶ Ἀ. ἀτρέμει Β. 

988 ο,( Ψ. 1. παρατιϑῆς Ομ ΙΡΕ. παρατίϑης ΨΙ,. παρατί- 
ϑεις Ῥ, ἐψυγμένα ΡΥΙ,. ἐψυσμένα Β..΄ Υ͂. 1ὅ. ἀτμὸς δον εἰς Β. 
ἀτμὶς ΡΥ], ἀττὶς Β. δ δν. ν ἡ ταῖς] τοῖς Β. ἄνω μάλ᾽ εἷσι 
ΒΟΔΙ ΟΣ ἴῃ τοί Ἐχδογρεῖϑ ῥ. 978. ἀνωμαλίσει ἌΡ [4 βογίριϊ φυϊΐάατι 

ΟἈΒΔΌ ΠΟΙ, ἐνωμαλίσι ἢ. 5 καταφυγών Βα ΕΓ. Τὐρτὶ καταφανών. 
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Ρ. πολλῷ. γ᾽ ἀμείνων, ὡς ἔοικας, ἦσθ᾽ ἄρα 

λογογράφος ἢ μάγειρος. ὃ λέγεις οὐ λέγεις " 

20 τέχνην δ᾽ ὀνειδίξεις. 
231. Καὶ μαγείρων μὲν ἅλις, ἄνδρες δαιταλεῖς" μὴ καί 

ἔτις αὐτῶν τὰ ἐκ Δυσχόλου Μενάνδρου βρενθυόμενος λα-. 
ρυγγίσῃ τάδε 

Οὐδὲ εἷς 

μάγειρον ἀδικήσας ἀϑῷος διέφυγεν. 
ἑεροπρεπής πώς ἐστιν ἡμῶν ἡ τέχνη. 

ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν χατὰ τὸν ἥδιστον Δίφιλον 
Παρατίϑημ᾽ ὁλοσχερῆ 

ἄρν᾽ εἰς μέσον, συμπηχτὸν, ὠνϑυλευμένον, 
χοιρίδια περιφόρινα χρομβώσας ὅλα. 
Δούρειον ἐπάγω χῆνα τῷ φυσήματι. 

88: 932. ΧΗΝ. περιενεχϑέντων δὲ τούτων χαὶ ἄλλων χη- 
ψῶν περιττῶς ἐσχευασμένων, ἔφη τις, οὗ χῆνες σιτευτοί. 
καὶ ὁ Οὐλπιανὸς, Ὃ δὲ σιτευτὸς χὴν παρὰ τίνι; πρὸς ὃν 
ὁ Πλούταρχος, Θεόπομπος μὲν ἔφη « ὃ Χῖος ἕν ταῖς λλη- 

γιχαῖς χὰν τῇ τρισχαιδεκάτῃ δὲ τῶν Φιλιππιχῶν 4γησει- 

λάῳ τῷ «άκωνι εἰς «ἴγυπτον ἀφικομένῳ πέμψαι τοὺς 
᾿Αϊγυπτίους χῆνας χαὶ μόσχους σιτευτούς. καὶ ᾿Επιγένης 
δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν Βάκχαις φησὶν ᾿ 

᾿4λλ᾽ εἴ τις ὥσπερ χῆνα σιτευτὸν λαβὼν 
ἕτρεφέ μὲ. 

ν. 18. πολλῷ γ᾽ Οαδαυβοπιβ. [011 πολλῶν τ᾽. ἐκ Δυσ- 
κόλου] Ρ. 82. μενάνδρου ΑΡΥ. μενανδρείου Β. Πενανδρίου 1μ. 
βρενθυόμενος] βρενθούμενος Β. : 

383  Ψ. 1. οὐδὲ εἷς ΑΒΡ, οὐδεεὶς (. οὐδ᾽ εἷς ΨῈΕ.. ὈΈΡΙΙ 

ὙΘΙΒῸΒ ὁπι. (. Ν. 2. ἀρν᾽ ἔρνα Β. εἴς] Τὐὐρτὶ ἐς. 
συμπυχτὸν ΑΒΡ, ὙΥΨ'. 3. περιφόρινα] ϑοιῖθεθαίαυγ περιφόρεινα.- 
Ψ. 4. δούρειον γη.. δούριον ΑΒΡ. 

384 ἃ. ἐν τὰϊς Ὑὐ ναὶ ον Δ ἂν ἑνδεκάτῳ" Ελληνικῶν ΧΙΨ. ᾿- 657}. 
ὯΡΙ ρῦὸ Αδρυρε!8 Ὑμπᾶϑι1 ποιιϊπαπέυγ, χκωμῳδιοποιὸς ΒΒ οὐ 

δον οῖρ, δἀϊέῖο. κωμῳδοποιὸς ΡΥΤΩ. Βάχχαις]} γΒιαχείᾳ Βεομί- 
1οἶτι5 ἂς. Ῥῃαϊαγιάθ Ρ. 280. εὐ. .1. 105. χῆνα ΑΒ. χῆν᾽ ΡΥΠ. 
σιτευτὸν λαβὼν ξερεφέ, μῇ ἔτρεφέ μὲ λαβὼν σιτευτὸν Ἀ. ἔτρεφέ (ἔτρε- 

φεν ἃ μοὶ λαβὼν συζεύτόν ΒΡΨ.. δῖαϊς Βομπεειαβ. οἵ 81 οοσχῖβιμί 

αυδὸ ἐγαμῃδροποι δ {Γαι Πέ, 
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Ὁ καὺ ᾿ἀρχέστρατος ἐν τῷ πολυϑρυλήτῳ ποιήματι 
Καὶ σιτευτοῦ χηνὸς ὁμοῦ σχεύαξε. νεεκον, 
ὀπτὸν. ἁπλῶς χαὶ τόνδε. ᾿ 

σὺ δὲ ἡμῖν ̓ ὦ Οὐλπιανὲ, δίκαιος εἶ λέγειν, ὁ περὶ ἃ πάν- 
των πάντας ἀπαιτῶν, ποῦ μνήμης ἠξίωται παρὰ τοῖς ̓ 
ἀρχαίοις τὰ πολυτελῆ ταῦτα τῶν χηνῶν ἥπατα. ὅτι γὰρ. 

χηνοβοσχοὺς οἴδασι μάρτυς Κρατῖνος ἕν Διονυσαλεξάνδρῳ 
λέγων :; “Χηνοβοσχοὶ, βουχόλοι. "“ Ὅμηρος δὲ χαὶ ϑηλυχῶς 
καὶ ἀρσενιχῶς εἴρηκεν υγδίετὸς ἀργὴν χῆνα. ΦΥΨ καὶ 

δ᾽ Ὡς ὅδὲ χῆν᾽ ἥρπαξ᾽ ἀτιταλλομένην ἐνὶ οἴκῳ. ̓  
καὶ 

Χῆνές μοι κατὰ οἶκον ξείχοσι πυρὸν ἔδουσιν. 
ἐξ ὕδατος. 

χηνείων δ᾽ ἡπάτων, περισπούδαστω. ἐὴῸ ταῦτα κατὰ τὴν 

Ῥώμην, μνημονεύεε Ἐὔβουλος ἐν Ἐ ΗσαμΑνσι “λέγων 
οὕτως 

Εἰ μὴ σὺ χηνὸς ἧπαρ ῆ. ψυχὴν. ἐγειδλ δον ΤῊ 
33. Ἦσαν δὲ καὶ ἡμίκραιραι πολλαὺ δελφάχων. μνη- 

μονεύει. δ᾽ αὐτῶν "«Κρώβυλος ἕν ἱῬευδυποβολ ̓ιμαίῳ 
Εἰσῆλϑεν ἡμίχραιρα τακερὰ δέλφακος. 
ταύτης μὰ τὸν Δί᾽ οὐχὶ χατέλιπον δ᾽ ἐγὼ 
οὐδέν. ᾿ 

μετὰ δὲ ταῦτα ὁ καλούμενος, χρεοχάχχοβος. χρέα δ᾽ ἐστὺ 

ταῦτα συγχεχομμένα μεϑ΄, αἵματος καὶ λίπους. ἐν ζωμῷ 

ἃ 

384 Ὁ. ἐν τῷ --- ποιήματι οπι. Β. ἡπολυθρυλήτῳ] ΒοΡ θείαν 
πολυϑρυλλήτῳ. Καὶ ϑο ιν Ι ΕἾΝ. ΤΑΡτὶ ὡς χαὺὶ, ᾿σχεύαζε ϑδοινν οί. 
1 ΡΥ σκευάζει. παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ὁπι. Β. χηνοβοσκοὺς] χης 
γοβοσχοὺ Β. ἀρσενικῶς] ἀρρενικῶς Β."- Τιοοο8᾽ Ἡοπιοτῖοοβ 
οἵὰ. Ο. Οοπίον. Ἡδγοάϊδητιπι περὲ μονήρους λέξεως ν. 15. δὲ ΒΕΚΚοΙ 
Λποοάοίᾶ Ῥ' 1198. Αἰϊετὸς 1,. ἀετὸς ἘΡΥΣ Οάγϑ58: ὃ, λό 

ἀργὴν Τω.. ἅρπιν ΑΡΥ͂. ἄρπιν Β. 

384 ς. “Ω2ς] Οάνεϑ8. ο, 174. χῆν" ἴω χὴν ῬΥ. ἘμΧῆνεξ! 
Οᾶγ95. τ, 880. - χηνείων) χηνίων Ἐ.. Ἑὐρουλὸς σαϑαυθοπυβ. 

Τιθνι ΣΤ ὔπολις, στεφανοπώλησιν Β. “ λέγων οὕτως ἘΝ ἢ 
δελφάχων ΒΙ, εἰ ϑομνγοῖρῃ. δἀϊέῖο. δελφακίων ΡΥ. : ᾿ἀνημονεῦει δ δ᾽ 
«τῶν οπι. Β. κρώβυλος Β. πρωβύλος Ργ. ἐν οἧι. Β. 

984 ἃ. εἰσῆλθεν Τ,. εἰσῆλθον ΒΡΥ. δ᾽ “Ἔγὼ], Τνεξοθαίαν, 7 

ἐγὼ, λέγω Β, κρεοκάχχαβας ῬΥΤ,. κρεωχάκκαβος ΑΒΟ. ἂχ. 
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γεγλυχασμένῳ. λέγειν ὁ δὲ οὕτως ᾿Αριστοφάνης φησὶν ὁ γραμ- 
ματικὸς ᾿ἡχαιοὺς, ὃ Μυρτίλος ἔφη. ᾿Αντιχλείδης δ᾽ ἐν 

ἑβδομηκοστῷ ὀγδόῳ ΙΝόστων ,, Εν δείπνῳ (φησὶ) μελλόντων 
Χίων ὑπ᾽ ᾿Ερυϑραίων ἐξ ἐπιβουλῆς ἀναιρεῖσϑαι ,» μαϑῶν 

ὁ τις τὸ μέλλον γίγνεσθαι ἔφη. 
ὮὮ Χῖοι" πολλὴ γὰρ ᾿Ερυϑραίους ἔχξι ὕβρις" 
φεύγετε δειπνήσαντες ὑὸς χρέω, μηδὲ μένειν βοῦν." 

ἀναβραστῶν δὲ χρεῶν μνημονεύει “Αριστομένης Τό ὅησιν 
οὕτως κα κι κ χαὶ ὄρχεις ἤσϑιον, οὐς χαὶ νεφροὺς ἐχα- 

λουν. Φιλιππίδης ἐ ἐν τῇ Δἀνανεώσει 1" γαϑαίνης τῆς ἑταίρας 

τὸ γαστρίμαργον ἐμφανίζων λέγε, 
Ἔπειτ᾽ ἐπὶ τούτοις. πᾶσιν ἧχ᾽ ὄρχεις φέρων 

ξ πολλούς. τὰ μὲν οὖν γύναια τἄλλ᾽ ἠκκίζετο, 
ἡ δ᾽ ἀνδροφόνος ΤΙνάϑαινα. γελάσασα δ 

"Καλοί γε, φησὶν.» οὗ νεφροὶ; ψὴ τὴν φίλην. 
““ήμητρα. καὶ δύ᾽ ἁρπάσασα κατέπιεν, 
ὥσϑ'᾽ ὑπτίους ὑπὸ τοῦ γέλωτος χαταςτεσεῖν. 

34. Εἰπόντος δὲ χαὶ ἄλλου ἥδιστον γεγονέναι, καὶ τὸν 
888 μετ᾽ ὀξυλιπάρου ἀλεχτρυόνα, ὃ φιλεπιτιμητῆς Οὐλπιανὸς, 

χαταχείμενος μόνος, ὀλίγα δ᾽ ἐσϑίωγ καὶ τηρῶν τοὺς λέ- 
γοντας » ἔφη, ᾿Οξυλίπαρον δὲ τί ἐστί; πλὴν εἰ μὴ καὶ 
κόττανα ἡμᾶς καὶ λέπιδιν, τὰ πάτριά μου νόμιμα βρώ- 

γεγλυκασμένῳ] γε βχαν μένα Β. φησὶν δἀάτϊάϊε Οαβαυθομαβ. 
ἑβδομηκοστῷ ὀγδόῳ] οἡη Ρ. δῇ Β. 

384 6. γίγνεσθαι Β. γίνεσϑαι ῬΨΠ, πολλὴ] πολλοὶ Β, 
φεύγετε] φάγετε Β. οὕτως οι. ΒΌ Ἑχοϊδογυπέ ροθίδο γ61Ρᾶ. 

ὄρχεις] ὄρχεις ἔφη Β. Ἑαυϊξ Ἰρτέαν ουἱ πᾶς ΑὙἸβίομι  ἢῖ5 βρεθα 

6886 ν᾽ ἀρ  Θ πέμ, Θυοὰ οὐδ πὶ Βαϊεολπιρτο δοσιαϊί. 

3841. Ν. 2. γύναια ῬΙ,. γύναν Υ. ἠχκίζετο 1,. ἤκίζετο Β.. 
ἡκίζετο ῬΨ. Ἐϊιβέαϊῃΐιβ Ρ. 1231, 41, δοκοῦσιν ἀστείως καὶ οἱ ὄρχεις 

ψεφροὶ κληθῆναι παρὰ τῷ εἰπόντι τὸ, κεν ὄρχεις φέρων πολλοὺς, καὶ 

ἡ Ινάϑαινα τῶν ἄλλων γυναίων ἀκκιζομένων, καλοί γε, εἶπεν, οὗ νεφροὶ, 

καὶ δύο. ἁρπάσασα κατέπιεν, ὥσϑ᾽ ὑπτίους ὑπὸ τοῦ γέλωτος. καταπεσεῖν. 

δῆλον οὖν ἐν τούτοις ὅτυ οὐ κυριολεχτικῶς ἣ Τνάθϑαινα ἐχάλεσεν., ἀλλ᾽ 

ἐσεμνολόγησεν εὐφημότερον τοὺς ὄρχεις ὡς νεφροὺς διὰ τὰς αἰδουμένας 
γυναῖκας. Ὗ. 8. ἀνδροφόνος .. ἀνδρόφωνος ΡΥ͂. γελάσασ᾽ 
ἡδέως Ῥοΐβοπι8. Υ. ὅ. Δήμητρα] δήμητραν ΒΥ ἥδιστον ϑοινν οἰ ἢ. 

1ἴῦγι ἥδιστα 
388 ἃ. ἡμᾶς δα. ΑΒΡΥ͂. οπι. ἴ,. ἡμῖν ϑοιννοῖρη. Τούαππι 1ο- 

οαπὶ Οπιϊδὶς Ὁ. λέπιδιν] λεπίδιον Οαβαιθομιβ. ψογαπι νἱἀ θέαν 

κόττω καὶ λέπιδι. Οομῖ, ΠΙ. ἡ. 119. 
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ματα, ὀνομάξειν μέλλετε. Καὶ ὁ ἐμοχλῆ, ἔφη, ὁ χωμιχὸς 
ἐν 4ακτυλίῳ μέμνηται τοῦ ὀξυλιπάρου λέγων οὕτως 

Ταλεοὺς χαὶ βατίδας ὅσα τε τῶν γενῶν 

ἐν ὀξυλιπάρῳ τρίμματι σχέυάζεται. 
Ρ ἀχρολιπάρους. δέ τινας ἀνϑρώπους κέκληχεν 'ἄλεξις ἐν 1710- 

γήρᾳ οὕτως Σ 

᾿Αχρολίπαροι, τὸ ἌΝ σῶμ᾽ ὑπόξυλον. 
παρατεϑέντος δέ πότε χαὶ  ἰχϑύος μεγάλου ἐν ὀξάλμῃ, 

χαὶ εἰπόντος τινὸς ἥδιστον εἶναι ὀψάριον. πᾶν τὸ ἐν ὀξάλ- 

μῃ παρατιϑέμενον, συναγαγὼν τὰς ὀφρῦς ὁ τὰς ἀχάνϑας 
ἀγείρων Οὐλπιανὸς ν Ποῦ κεῖται, ἕφη; ὀξάλμη: ὀψάριον 
γὰρ παρ᾽ οὐδενὶ τῶν ζώντων λεγόμενον οἶδα. οἱ μὲν οὖν 
πολλοὶ μακρὰν χαίρειν εἰπόντες αὐτῷ ἐδείπνουν, τοῦ Κυ- 
γούλχου τὰ ἐξ Αὐρῶν ἹΜεταγένους ἀναφωνήσαντος 

΄ 

ο ᾿4λλ᾽, ὠγαϑὲ δειπνῶμεν πρῶτον, κἄπειτά μὲ πάντ᾽ 
ἐπερώτα, 

ὃ τι ἂν βούλῃ" γὺν γὰρ πεινῶν δεινῶς πώς εἶμ᾽ ἐπι- 

λήσμων. 

χαὶ ὃ Μυρτίλος ἡδέως πως συναπογραφόμενος αὐτῷ, ἵνα, 
μηδενὸς μεταλαμβάνῃ, ἀλλὰ πάντα λαλῇ, ἔφη, Κρατῖνος 
ἐν ᾿Οδυσσεῦσιν εἴρηχε τὴν ὀξάλμην διὰ τούτων 

᾿ἅνϑ᾽ ὧν πάντας ἑλὼν ὑμᾶς ἐρίηρας ἑταίρους, 

φρύξας, ἑψήσας κἀπανϑρακίσας, ὀπτήσας, 

ὰ εἰς ἄλμην τε καὶ ὀξάλμην, κατ᾽ ἐς σχοροδάλμην 

χλμιερὸν ἐμβάπτων, ὃς ἂν ὀπτότατός μοι ἁπάντων 
ὑμῶν φαίνηται χατατρώξομαι, ὦ στρατιῶται. 

καὶ ᾿Δἀριστοφάνης “Σφηξὶν 

“Ἰακτυλίῳ ϑομτνεῖριι. Πὐδγὶ δακτύλῳ ἕαμπι πἷο ἔαπι ΨΗ. Ρ. 298 ". υδὲ 
ζάσπι ἔγαρτη θπέϊιπι ϑρροβίξαπι ΓΙ τῇ οὕτως οπι. Β. 

9385 ἢ. ἐν δέ οὕτως οπι. Β. 

388 ο. Υ. 1. πρῶτον αὐᾶ!41ξ Ῥογϑοπὰβ, ἐπερώτα] ἐπερωτᾶν ΒΟ. 
ΜΝ. 2. βούλῃ] βούλει Β. δεινῶς πως} δεινός πως Ἀ-. διὰ 

τούτων οπι. Β. Υ. 2. --- ὃ. δεξευε Ροϊυχ ΥἹ, 609. ν. 2. 
χἀπανϑρακήσας Β. 

388 ἀ. Ψ. 3. κάτ᾽ ἐς σκοροδάλμην Ι, οὐ Ῥο!υχ ἱπ εὐ έοοϊδας 
γείογιθιϑ. κᾷτ᾽ ἐσχοροδάλμην ΑΒ. χκᾷτα σκοροδάλμην ΡΨ. 

Ψ. 4. χλιερὸν ΑΒ. χλιάρὸν ΡΥΙ, δὲ Ρόϊιιχ. χλεερὰν Ὁ. 
ὀπτότατος) ὑπτόκαλος Ῥ. ὀπτότατος Ῥ ἴπ πιαγρίπο, ΑΓΒ ΟΡ Δ ηἷ5 

Ιοουπι ΟΠιἰδὶΈ Ὁ. Σφηξὶν) Ν. 330. 
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4ποφυσήσας 
εἰς ὀξάλμην ἔμβαλε ϑερμήν. 

35. ᾿Οψάριον δὲ τῶν μὲν ζώντων ἡμεῖς λέγομεν. ἀτὰρ 
χαὶ Πλάτων ἐπὶ τοῦ ἰχϑύος ἐν Πεισάνδρῳ 

8 Ἤδη φαγών τι πώποϑ᾽,, οἷα γίγνεται; 
ὀψάριον ἔχαμες χαὶ προσέστη τοῦτό σους 

ΜΒ. ἔγωγε πέρυσι κάραβον φαγών. 
Φερεκράτης Αἀὐτομόλοις ., Τοὐψάριον τουτὶ παρέϑηχέ τις 
ἡμῖν. “ Φιλήμων Θησαυρῷ 

Οὐκ ἔστ᾽ ἀληϑὲς παραλογίσασϑ'᾽, οὐδ᾽ ἔχειν 

“ὀψάρια χρηστά. 
Μένανδρος Καρχηδονίῳ 

᾿Επιϑυμιάσας τῷ Βορέᾳ λιβανίδιον 
ὀψάριον οὐδὲν ἔλαβον. ἑψήσω ᾿Ἀύψίι 

ἔ χαὶ ἐν ᾿Εφεσίῳ ; 
ἽΕπ' ἀρίστῳ λαβὼν 

ὀψάριον. 
εἶτ᾽ ἐπιφέρει 

Τῶν ἰχϑυοπωλῶν «᾿ς τις τεττάρων 
δραχμῶν ἐπώλει κωβιούς. 

᾿Δγαξίλας ᾿γαχίνϑῳ πορνοβοσχῷ 
᾿γὼ δ᾽ ἰὼν ὀψάριον ὑμῖν ἀγοράσω. 

χαὶ μετ᾽ ὀλίγα 

ϑερμήν] Τῖθηῖ ϑερμόν, Εἰπόντος, φησὶν, οὐλπιανοῦ τὰ ὀψάριον 
παρ᾽ οὐδενὴ τῶν ζώντων λέγεσθαν παρέφερέ τις πολλὰς χρήσεις, δι᾽ ὧν 
ἐδείκνυτο ἐπὶ ἰχϑύος τὴν λέξιν κεῖσθαι. λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ προσοψή: 
ματος Ὁ. “πεισάνδρῳ) πισάνδρῳ Β. 

38 6. Ὗ. 1. οἷα) διν Β, Εογία586 οἷον γοΙαῖ. γίγνεται] γί- 
ψεταν ΒΡΥΤ,. γείνεταν ᾿Α. Υ. 2. προσέστη Ἀ. πρόσεστι ΕΨΤ.. 
ν. 3. ἔγωγε] 1,οΡοθαίαν ἔγὼ δὲ. παρέϑηκε 1,. παρέϑηπεν Ῥ, πε-- 
ριέϑηνε ν. Φιλήμων] Ρ, 567. παραλογίσασϑ'᾽ παραλογί- 
ζεσϑ᾽ Βεπερία5. ἀληθῶς σὲ παραλογίσασϑ᾽ Ἐτπιδηπαβ ἴπ Ρτγδοίδξίομπο 
δὰ ΡΙαῦί Τεπαπαπι ἢ. ΧΧΥῚ. οὐδ᾽] ὥστ᾽ Ἡοτπιᾶππαβ. 
“ΜΙένανδρος] Ῥ. 92. ᾿Επιϑυμιάσας Βοπέϊοῖι5. ἐπιϑυμίσας Ἀ. ἐπι- 

ϑυμήσας ΡΥῚ,. “λιβανίδιον Βοπέϊοιαβ. Εϊθγ: ὕδιον. “ οὐδὲν] 
οὐδὲ ἕν 1,. οὐδεὲὲν ΡΥ.  ἠἑψήσω φακήν Β. ἑψήσων φακὴν ΡΥ. 

385 ἴ, ἐν ᾿Εφεσίῳ] Ῥ, 70. Εχ ᾿Εφεσίοις αἰτίαν αἰέογατι Γιὰ ρ- 
᾿πιεπίαπι ὙΠ. ν. 3096. ΑΡοβέ ἐχϑυοπωλῶν δᾷ4ε ἀρτίως εχ 3099. 
«εττάρων] τεσσάρων Β. ᾿ ἐπώλει] ἐτίμα 309. κωβιούς 1.. κω- 
βίους ῬΥ, δ᾽ ἰὼν ῬοΥΒΟπΠι5. δίων ἃ. διὼν Ῥ. δὲ ὧν Νῖ,. 
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Σχεύαξε παῖ τοὐψάριον ἡμῖν. 

τὸ δὲ ἐν ἀναγύρῳ ᾿Αριστοιράνους ' 
Εἰ μὴ παραμυϑεῖ μ' ὀψαρίοις. ἑκάστοτε, 

ἀντὶ τοῦ προσοψήμασιν ἀκούομεν. χαὶ γὰρ ἄλεξις ἐν Παν- 
386 γυχίδι περιϑεὶς μαγείρῳ τὸν λόγον φησὶ 

ε 

Θερμοτέροις χαίρεις ἀεὶ 
τοῖς ὀψαρίοις, ἢ τὸ μέσον ἢ. χατωτέρω : 

ΙΒ. κατωτέρω. Ψ ΑΓ) λέγεις σύ; πότ νς, οὑτοσὶ 5.8" 

ἄνϑρωπος; οὐκ ἐπίστασαι ΤῸΝ ἀν χρά. φοῖ κρνν ὥμα 
5 ἅπαντα παραϑῶ, 8. μηδαμῶς. «4. ζέοντα δέ; ᾿ 

Β. Ἤπολλον. 44. οὐκοῦν τὸ μέσον ἔστω δηλαδή. 
τοῦϑ᾽ ἕτερος, οὐδεὶς τῶν ὁμοτέχνων μου ποιξῖς 1 
ΠΡ οὐκ οἴομ᾽, οὐδ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ὧν σὺ νῦν ποιεῖς. 
«4.. ἐγὼ δ᾽ ἐρῶ. τοῖσιν γὰρ ἑστιωμένοις 

10 τὸν καιρὸν ἀποδίδωμι τῆς συγκράσεωρ. 
σὺ πρὸς ϑεῶν ἔϑυσας. χ χ τὸν ἔριφον; 

ΠΡ. μὴ κόπτ᾽ ἔμ᾽ . ἀλλὰ τὰ κρέα. παῖδες, παράγετε. 
«41. ὀπτάνιον ἔστιν; ΒΒ. ἔστι. Α΄. χαὶ κάπνην ἔχεις 
Β. δηλονότι. “4. μή μοι δηλον. Β. ἀλλ᾽ ἔχει κάπνην. 

15 «4. ἔχει κακὸν, εἰ τύφουσαν. }.. ἀπολεῖ μ᾽ οὑτοσί. 
306. Ταῦτά σοι “παρ᾽ ἡμῶν τῶν ζώντων. ά ὀλβιογάστορ 

Οὐλπιανὲ, ἀπεμνημόνευσα. καὺ σὺ γὰρ, ὡς ἔοικε, μετ᾽ ἐμοῦ 

᾿Αριστοφάνους οὁπι. Β, παραμυϑεῖ μ᾽ Βτηυποκῖυβ δὲ Ῥουβδοηιβ, 

παραμύϑημ᾽ ὙΠ., παραμήϑ᾽ υμ Ρ. 

386 ἃ. μαγείρῳ] μαγείρων Β. Μ. 1. ἀεὶ] αἰεὶ Δ. ν. 3. 

1 ὐθτὶ τί λέγεις δέσποτα πῶς οὕτοσὶ ἄνϑρωπος. Ἐπιοπᾶαν!ε ΒΟΡτδοιβ 

δα Ατιβίορῃ, ΡΙαέ, 48. ν. ὅ. Ψ. 6. ἔστω ΑΒ. ἔστων ΡΨ]. ᾿ 

Υ. 7. Βογιθεθδίαν ὁμοτεχνῶν. 

380 Ρ. Υ. 8. οἴομαν Β. Υ. 9. τοῖς γὰρ ΒΡ, Ψ. 11. σὺ 

δὲ πρὸς ϑεῶν ἔϑυσας ἤδη ϑομνοΙρ}ι. ν. 12. κόπτ᾽ ἔμ᾽ δουῖθε- 

θαΐυγ κόπτε μ΄. Οοπῖ, Απεμίρρυπι Ρ. 404 ". ν. 29. Υ. 18. Θυοά 
ἴῃ ἱπιξ]0 γΟΓΒῈ5 τοροίθθδέι παῖδες ἀρ] ον βοῦν οἰ Β᾿ι. ὀπτάνιον 

ΒΟμνγ ἢ. Τἰθυὶ ὀπτανεῖον. ἔχεν ῬΙ;. ἔχειν Υ. 

586 ς« Υ. 18. ἔχεν Ῥω. ἔχεεν , ..... ξόμρυσιν. ΒΡ. τύφονο᾽ Ρ. 

τύφου σ᾽ ὙΤ,. ἀπολεῖμ᾽ ὙΤ,. ἀπόλειμ᾽ Β. ἀρλνὰ: ῬῚ οὕτοσί 

Βομινοῖρη. οὕτωσί ΒΡ, οὗὑτοσίγε ἃ. οὕτωασί γε ὙΠ. ὀλβιογάστορ Α. 

ὦ ὀλβιογάστωρ ὙἹ7,. ὦ μειογάστωρ (ἀλβιογάστωρ τηᾶν 80) Ῥ- ἀπεμνη- 
μόνευσα ΒΡ. Ἰμοπο)δίιν ἐπεμνημόνευσα- 

ε 
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χατὰ τὸν "ἅλεξιν δὐδενὸς ἐμψύχου. μεξαλαμβάνεις, δ τον 
ἕ ἐν ̓̓ ἀτϑίδι ἐάδές ότι 

ὋὉ πρῶτος εἰπὼν ὅτι σοφιστὴς οὐδὲ εἷς 
ἔμψυχον ̓ οὐδὲν ἐσθίει σοφός τις ἦν. 
ἐγὼ γὰρ ἥχω νῦν ἀγοράσας οὐδὲ ν΄ 
ἔμψυχον. ἰχϑῦς. ἐπριάμην. τεϑνηκότας 

ὅ μεγάλους" χρεάδι᾽ ἀρνὸς ἔστι πίονος 
οὐ ζῶντος" οὐχ οἷόν τε γάρ. τί ἄλλο; καὶ. 
ἡπάτιον ὑπτὸν προσέλαβον. τούτων ἐὰν 

᾿ δείξῃ τὶς ἢ φωνήν τι ἢ ψυχὴν ἔχον, 
ἀδικεῖν ὁμολογῶ χαὶ “παραβαίνειν τὸν γόμον.. 

ἐπὶ τούτοις οὖν ἔασον ἡμᾶς δειπνεῖν. ἰδοὺ γὰρ, ἕως πρὸς 
σὲ διαλέγομαι, καὶ οἱ φασιαγικοὶ παφηπεπλεύχασιν, ὑπέρι- 

δόντες ἡμᾶς, διὰ τὴν ἄχαιρόν σου γλωσσαργίαν. ᾿4λλ᾽ ἣν 
ἐμοὶ εἴπῃς» ἔφη ὃ ̓ Οὐλπιανὸς, διδάσχαλε Μυρτῖίλε, ὃ ὀλβιο- 

γάστωῤ σοι πόϑεν, καὶ εἰ φασιαγιχῶν τις ὀργίϑων μέμνη- 

ται τῶν παλαιῶν, ἐγώ σοι ἦρι. μάλ᾽ οὐχ ᾿ξλλήσποντον 

πλεύσας. ἀλλ᾽ εἰς τὴν ἀγορὰν πορευϑεὶς ὠνήσομαι φασια- 

ψιχκὸν, ὃν συγκατέδομαί σοί. 

37. Καὶ ὃ Δηυρτίλος, Ἐσὲ ταύταις, ἔφη. ταῖς δυν- 

ϑήκαις λέγω. τοῦ μὲν ὀλβιογάστορος "Ἄμφις μέμνηται ἐν 

Τυναιχομανίᾳ οὑτωσὶ λέγων͵ 

Ἂ ἘΕὐρύβατε ἁνισολοῖχε 
οὐχ ἔσθ᾽ ὕπως οὐχ ὀλβιογάστωρ εἶ σύ. 

'μεταλαμβάνεις) χαταλαμβάνεις ΒΞ, ᾿Ατϑίδι) ἀττίδι Β. τάδε οπι.Β, 

Ψ. 1. οὐδὲ εἴς ΑΒΟΡ͵ οὐδὲν εἷς ΨΠ,. Ψν. 3. ἀγοράσας] 
ἜΠΊΚΕΣ Β. οὐδὲ ἕν 1.,. οὐδεὲν Υ, οὐδὲν ΒΡ. Σ "5 

386. ἃ. Ψ. δ. ἔστε: Βοιμννοῖρι, Τὐθνὶ ἐσϑθέειν. Υ. 6. καὶ Β. 
ναὶ ΒΨΤ,. Ψ. 8. τὸ ᾿αγοίϊι5 π᾿ Εἰχοορρέϊβ Ρ. 563. τιν᾽ Ὑ1.. 
τιγὰ Ῥ. Ψ: 9. ὁμολογῶ τοέϊιι. τρτὶ προσομολογῶ. ἡμᾶς 
διὰ] ὑμᾶς διὰ Β. 

380 6. τῶν παλαιῶν οπι. Β. ᾿ἦρι] ΠΙαά, ,, 360. ὄψεαι -- - ἦρι 
μάλ᾽ “Ἑλλήσποντον ἐπ᾿ ἐχϑυόεντα πλεούσας νῆας ἐμάς. “Ἄμφις μέ- 
μνηται] μέμνηται ἄμφις Β. οὑτωσὶ λέγων οπι. :Β, “νισολοῖχε 
Ἁ. “»ισσολοιχὲ Ο, χγισσόλοιχε 1,. χνισολεῖχε ΡΥ, 
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ῇ φασιανιχοῦ δὲ ὄρνιϑος ὁ. ἥδιστος ᾿Αριστοφάνης ἐν “δρά- 
ματι θρνισιν. ᾿Αττιχοὺ δέ εἰσι δύο πρεσβῦται ὑπὸ ἄπρα- 
᾿γμοσύνης πόλιν ζητοῦντες ἐν ἡ κατοικήσουσιν ἀπράγμονα" 
καὶ αὐτοῖς ἀρέσκει: ὁ ὁ βίος ὃ μετ᾿ ὀρνίϑων., ἔρχονται οὖν 
ὡς τοὺς ὄρνιϑας ; " χαὶ αἰφνίδιον αὐτοῖς ἐπιπτάντος ἑνὸς 

τῶν ὀρνίϑων ἀγρίου τὴν ὄψιν δείσαντες. ἑαυτοὺς παραμυ-, 
ϑούμενοι λέγουδι τά τ᾽ ἄλλα καὶ τάδε, πσνας. σον 

3587 ᾿Οδὶ δὲ δὴ. τὶς ἐστὶν ὄρνις. οὐχ ἐρεῖς; ἌΡΑΣ 
Β. ᾿Επικεχοδὼς ἢ ἔγωγε φασιανιχόξ. 

καὶ τὸ ἐν Νεφέλαις ὁ δ᾽ ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων ἔγωγε ὁ ἀκούω καὶ 
οὐκ ἐπὶ ἵππων ὡς πολλοὶ , 

Τρὺς “φασιαγοὺς ., οὗς τρέφει «Ἀεωγόφας.. 

δύναται γὰρ ὃ Δεωγὸ, ὅρας καὶ ἵππους τρέφειν καὶ ὄρνεις 
φασιανούς. χκωμῳδεῖται γὰρ ὃ «Τεωγόρας ὡς γαστρίμαργος 

ὑπὸ Πλάτωνος ἐ ἐν Περιαλγεῖ., Μνησίμαχος ὁ δ᾽ ἐν Φιλίππῳ --- 
εἷς δὲ χαὶ οὗτός ἐστι, τῶν τῆς “μέσης κωμῳδίας ποιητῶν --- 

φησὶ ᾿. δ ΜΡ, ΒΡῈ, δι νυ 
ὺ ΑΝ (Ὁ, Καὶ, τὸ λεγόμενον, ραν Ἦν ἄν 

Βι.ν σπανιώτερον. πάρεστιν ὀρνίϑων γάλα, κα Ὁ Ὁ 
χαὶ φασιανὸς ἀποτετιλμένος καλῶς. 

ΘΉΟΟΝ δὲ ὁ ο Ἀχόσω τὴ ἀγράφοις μαϑητὴς, ἐν. ἐτοίτ 

ὙΠΟ 

380 ἢ, ὃ ἥδιστος ο0π1. Β, δράματι οπι. Β, ἔρχονται -- τῶν 

ὀρνίϑων ἀἀᾶ. ᾿ΑΒΙ,. ον. Ῥνυ. ἑνὸς δά. Β, οπι. ἴ, ἀγρίου 
τὴν ὄψιν ΒΡ. ἀγρίου τινὸς τὴν ὄψιν 1,. ἀγρίου τινὸς ὄψιν ἡ. τά τὶ, 

ἄλλα καὶ οπι, Β. 

387 ἃ. “Οδὲ δὲ οχ Αὐἱδέορμαπε (νυν. 67.) γϑϑεϊξαξαπι, 1 ν1 δ᾽ δὲ, 
᾿Επικεχοδὼς 1,., ἐπεὶ. κεχοδὼς (χεχοδὼς Β.). ΒΡΥ. Ὠδς Ατβίο- 

Ῥῆδηδ, ΠἰΠΠ Ππᾶροὲ Ο γγδείοῦ πᾶθο, Τὺ δὲ φασιαγικὸς , ὃ φασανὸς 
(5810), παρὰ ἀριστοφάνεν ἐν ὄρνισι. χαὶ τὸ ἐν ---α Περιαλγεί Ἰπέον 

Β0Β 0] Ια δά ΝΡ. νυν. 109, τϑοορὶε Ἐγδοῖίπιιβ ἴῃ θἀϊέίοπο Ταπέϊπα [0]. 
49 ἃ. - οὕς τρέφεν “εωγόρας οὁπι, ἘΓαΟΙΐπα8, εδύναται γὰρ ὃ 
(ὃ 'οπὶ. ΠΡῸΣ ΑϑϑΙδη 8) λεωγόρας δἀ, ΔΑΒ οὐ Προ Δδρίαπαδβὲ οὁπι. 
ὭΡΘΥΙ, οἐ Ετδοίπιιβ,. γὰρ δ᾽ «Πεωγόρας ὡς) γὰφ' ὡς Β. ῬῬΙαΐο- 
μΪβ γθγβιιβ βουναυϊέ 5. ο]]! αϑέθβ δᾶ ΑΥἱϑέορμαηΐβ Ναθίαπι ν, 109. 

τῶν τῆς) τῶν θη]. ΒΡι ποιητῶν 01. Β, "0 Ρ. 

387 ". ὑβρακοΣ γάρ ἔστιν ατοέϊι5 ἴη. ΕΧΟοΡΕΙΒ Ρ. 663. 
2) δαᾷτάϊε ανοΐί5. τὰ ἀποτεσιλμένης ΒΡ, , Θεύφραστος] Μο]. Υ͂, 

Ρ». 198. τρίτῃ] γ. ῬῸ ἐγ Β δὲ {ον} Οαβαυδοπίδηϊ, Ο Βοίαπι Ἴμ6ος 
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περὶ ζώων μνημονεύων αὐτῶν οὑτωσὶ πως λέγει » Εστι δὲ 
καὶ τοῖς ὄρνισι τοιαύτη ἰδιαφρορά. τὰ μὲν γὰρ βαρέα. χαὶ 
μὴ πτητικὰ, καϑάπερ ἀτταγὴν, πέρδιξ, ἀλεχτρυὼν ̓ φα- 
σιαγνὸς, εὐθὺς βαδιστικὰ καὶ δασέα.“ καὶ -“ΔἈριστοτέλης ἕν 
ὀγδόῃ ζώων ἱ ἱστορίας γράφει τάδε ., Εἰσὶ δὲ τῶν ὀργίϑων 

οἱ μὲν κονιστικοὺν, οἱ δὲ λοῦνται, οἱ δὲ οὔτε χογνιστικοὺ 
ς οὔτε λοῦνται. ὅσοι δὲ μὴ πτητιχοὶ, ἀλλ᾽ ἐπίγειοι;, χονι- 
στιχοὶ, οἷον ἀλεκτορὶς, πέ πέρδιξ ̓ ἀτταγὴν, φασιανὸς » χορυ- 
δαλλός.“ μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν χαὶ “Σπεύσιππος ἐν δευτέρῳ 
“Ὁμοίων. φασιανὸν δὲ οὗτοι κεκχλήχασιν αὐτὸν καὶ οὗ φα- 
σιανικόν. 

38. “4γαϑαρχίδης δὲ ὁ Κυίδιος ἐν τῇ τετάρτῃ καὶ 
τριακοστῇ τῶν Εὐρωπιαχῶν περὶ τοῦ Φάσιδος “ποταμοῦ 
τὸν λόγον ποιούμενος γράφει καὶ ταῦτα ,; Πλῆϑος δ᾽ ὀρ- 
γίϑων τῶν καλουμένων φασιανῶν φοιτᾷ τροφῆς χάριν πρὸς 
τὰς “ἐμβολὰς τῶν στομάτων. “ Καλλίξενος δ᾽ ὃ. “Ῥύδιος ἐν 

ἃ τετάρτῃ περ Δλεξανδρείας, διαγράφων τὴν γενομένην πομ- 

πὴν ἕν “Δλεξανδρείᾳῳ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καλου- 
μένου βασιλέως, ὡς μέγα ϑαῦμα περὶ τῶν ὀρνίϑων τού- 
των οὕτως. γράφει Εἶτα ἐφέροντο ἕν ἀγγείοις ψιτταχοὺ 

. καὶ ταῷ καὶ μελεαγρίδες καὶ φασιανοὶ καὶ ὄρνιϑες «Αἰϑιο- 
σιχοὺ πλήϑει πολλοί." ᾿Αρτεμίδωρος δὲ ὃ “Αριστοφάνειος 
ἕν ταῖς ἐπιγραφομέναις ᾿Οψαρτυτιχαῖς :-Γλώσσαις' 'χαὶ Πάμ- 

ΡΗγαβεὶ ποπιθῃ Ροβεϊέ, μνημονεύων») μνημονεύει πε οὕτωσί 
πως λέγει ὁπ. Β. Ἔστι δὲ] ἀρ δαάϊέ Β, βαρέα ρσηῆᾳ. 

ΤΙ οοδπηρὶι8 ξτασες. ΤΊΡΤῚ βραχέα. 335: Ὁ, ο ἃ" τῆᾶπὰ 160, 
ὀγδόῃ ΑΒ δὲ Οαβδυθοπίαπι, ξ, ΡΥ͂Ι,. Ναης ΙΧ, 36, ὅ. Ρ. 488. 
γράφεν τάδε οτη, Β, ᾿ λοῦνταν --- λοῦνται) λοῦσταν ---- λοῦσταν τι6- 
ΠοΥῈ5. Ασἰβέοἐθ! 5 1101]. 

987 ο. κορυδαλλός ΑΒΟ. χορυδαλός ῬΥΤ,. χεχλήχασιν αὐτὸν 
καὶ] κεκλήκασι καὶ Β. ᾿Αγαθϑαρχίδης δὲ] δὲ οπι. Β. τετάρτη 

καὶ τριακοστῇ] λὸ᾽ Ῥ, γράφεν καὶ ταῦτα οπι. Β. φοιτᾷ Ὑ1,. 

φοιτὰν ΒΡ. 

387 ἀ. τετάρτῃ] ΟΠ χθηὶ υοῦρθᾶ δξέαϊε Υ. Ρ. 201 ΡΒ. Οπιΐβιε . 
ο΄ χαλουμένγου βασιλέως οτη. Β.. οὕτως οἵη. Β. ταῦ 

ϑομυν εἰρη. Γ0γὶ ταὼς. τῶᾶον 201. φασιανοὶ ὄρνιϑες καὶ ἄλλοι Α41- 
ϑιοπικοὶ 201. ᾿Δριοτοφάνειος] ἀριστοφάνιος Ἀ. ταῖς ἐπι- 
γραφομέναις οτη. Β. 
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φιλος, ὃ 5 ᾿Δλεξανδρεὺς ἐν τοῖς ἱπερὰ᾽ ὀνομάτων καὶ γλωσ- 
δ σῶν ᾿Ἐπαίνετον παρατίϑεται λέγοντα ἐν τῷ ̓ Ὀψαρτυτικῷ 

ὅτι ὃ φασιανὸς ὄρνις τατύρας χαλεῖται. “ἥτολεμαῖος δ᾽ ὃ 

Εὐεργέξης. ἕν δευτέρῳ" ὑπομνημάτων, τέταρόν᾽ φησι» ὄνο- 
μάξεσϑαι. τὸν φασιανὸν ὕρνιν. τοσαῦτά σοι περὶ τῶν φα- 
σιανικῶν. ὀρνίϑων ἔχω λέγε" οὗς ἐγὼ" διὰ σὲ ὥσπερ οἱ 
πυρξσσοντες -“παραφερομένους εἶδον. σὺ δὲ κατὰ τὰς συν- 
ϑήκας ἂν μὴ αὔριον ἀποδῷς τὰ ὡμολογημένα » οὐκ ἐξα- 
᾿πατήσεως δημοσίᾳ σε γράψομαι, ἀλλὰ" τὸν᾽ Φᾶσιν οἰχή- 
ἔσοντὰ ἀποπέμψω, ὡς Πολέμων. Ο περιηγητὴς Ἴστρον τὸν 
Καλλιμάχειον συγγραφέα εἰς. τὸν ὀβώνυμον κατεπόντου 

ποταμόν. 
ἐνλγ ἢ ἌΤΤΑΓΑΣ, Ἀριστοφάνης, πιλαργοῖρ, 

᾿᾿τταγῶς ἥδιστον ἕψειν ἐν" ἐπινικίοις, χρέας." 
᾿Ἀλέξανδρος δ᾽ ὁ Ἰύνδιός φὴσιν ὅτι μιαρῷ μὲν μείζων 
ἐστὶ πέρδικος, ὅλος δὲ καταγραφὸς. Τὰ περὶ τὸ γνῶτον,, 
χεραμεοῦς τὴν χρόαν. ὑποπυρρίξων μᾶλλον. ϑηρεύεται τ 
ὑπὸ τῶν χυνηγῶν. διὰ τὸ βάρος χαὶ τὴν τῶν πτερῶν βῥα- 

488 χύτητα. ἔστι δὲ κονιστικὸς᾽ πολύτεχνός τὲ καὺ σπερμολόγος. 
“Σωχράτης. ΝΑ ἂν ἀρ περὶ᾽ ὅρων χαὶ τύπὼν͵ καὶ πυρὸς καὶ 
-(δλυιῖς. 

(ἙΔ 

; υ 387. 6.6 μᾶρο ἐαπέαπι, ̓Εχορτρδὶε) ον δ᾽ ὃ. ηφασιάψγὸς τῶ 
τατύρας, ἔφη πάμφιλος, φατὐρὰς] τατύρις Β. δευτέρῳ Α. δευ-- 

τέρᾳ Ψ1.. ρβρὉ ΒΡ. Ἐχ ἀυοδοοίπιο ΠθγῸὸ δϑάοπι ἐγὰιιηέυι ΧΙΝ. ν. 
664 ὁ, τέταρον! ΤΑΒΥΪ τέταρτον. Οουτοοίαπι 6Χ 0584. Τοτυπι 10- 
εὐὑτὰ οὐνὶθε, Ὁ, ὄρνιν οπὶ, Β.ι ὀὄδρϑίϑων οπι. Β. ἔχω] 
ἔχων ΑΒ. παραφερομένους ( ΑΒΔΙΒΟΠΙΙΒ. ΕἸ μορεθδίαν περιφερομιέ- ' 
νους, Οὐδΐ- 886 ἃ, Ὁ Πᾶθο 516 τοάα!αϊε, φησί τις τῶν παρὰ τῷ ῥήτορυ 

τούτῳ περὶ τῶν φασιανῶν ὅτι μὴ ἀπεγεύσαϊο αὐτῶν, περὶ τὰς χρήσεις 
ἀσχολούμενος " οὃς ὥσπερ οὗ ἀρ κα ἐ περιφερομένους εἶδεν, ἔξα- 

πατήσεως ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΒ. Ἔξ ἀπατήοεως ΡΥ]. γράψομαι) γράφομαι 

Θαβδυθοπῦ5. ᾿ ᾿ ὦ γγδοιν 

387 ἔν, ἔστῥον ΡΥ͂Τ,. ἱστορῶν ΑΒ, καλλιμάχειον Ὑ]Π,. χαλλι- 
εἰάχιον ἈΒΡ, ᾿Αττιυγὰς -- Ἡὐύνδιός φήσιν ὁπ: Ὁ. Ια Αυίβίο- 

Ῥ πὶ νϑυϑὰ ΠΡΡῚ ἀττάχας. ἕψειν 1,, ἑψεῖν ἈΡΨΥ͂, ἐπινυ- 
κίοις] ἐπιγικίας ΒΒ: τὸ νῶτον ῬΥ!,, τὸν νῶτον. ΑΒΘ. χερα- 

μεοῦς ΑΒΟΡ, κεραμνοῦς , χεραμοῦς ἴω, ὑποπυρρίζων Ὁ οἐ ε6ρῖ- 

τοῖα ΗοδβοοΙιι. ὑποπυρίζων ΡΥ͂1.. ὑπὸ τῶν] τῶν οὁπι. Β, 

388 ἃ. ὅρων] ὡρῶν δὺξ ἀέρων Οαϑαυθοπὰϑ. χαὶ τόπων αδᾶ. 

1,. ὁπ. ΡΥ͂. Βοοιδίῖβ παγγδξϊοποπι πἰπο βαπιδὶε Αοἰίδηι Ν, ἃ. ΧΨ, 27. 

τὰ αὐπωροιναδιιως μι... ρων σαμμΝδ 
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λίϑων ,, Εχ τῆς «Τυδίας μετακομισϑέντες (φησὶν) εἰς “41. 
Ὑ ΤΡΩ͂Ν, οἱ -ἀτταγαῖ καὶ ἀφεϑέντε ς εἰς τὰς ὕλας ἕως. μὲν. 

τινὸς ὄρτυγος, φωνὴν ἀφίεσαν, ἐπεὶ δὲ τοῦ ποταμοῦ χοί- 
λου ῥυέντος. λιμὸς, ἐγένετο καὶ πολλοὶ τῶν κατὰ τὴν ̓ χώραν 
ἀπώλλυντο, οὐ διέλιπον σαφέστερον τῶν παίδων τῶν τρα- 

ψοτάτων ἕως γῦν. λέγοντες ̓  τρὶς τοῖς κακούργοις χαχά. συλ-- 
ληφϑέντες δὲ οὐ μόνον οὐ τιϑασεύονται, ἀλλ᾽ οὐδὲ φωγὴν 

ἔτι ἀφιᾶσιν. ἐὰν. δὲ ἀφεϑῶσι, φωνήεντες πάλιν γίγνονται.“ 

μνημονεύει αὐτῶν Ἱππῶναξ οὕτως 
τ Οὐδ᾽ ἀτταγᾶς τε χαὶ λαγὼς διατρώγων. 

καὶ “ἀριστοφάνης ἐν Ὄρνισιν", ἐν δ᾽ «Αχαρνεῦσι καὶ ὡς 
πλεοναζόντων. αὐτῶν ἐν τῇ Μεγαρικῇ. περισπῶσι δ᾽ οἱ ᾿4:τ- 

τιχοὺὶ παρὰ τὸν ὀρϑὸν λόγον τοὔνομα. τὰ γὰρ εἰς, ας λή- 
γοντὰ ἐχτεταμένον ὑπὲρ δύο συλλαβὰς, ὅτε ἔγει τὸ ἃ πα- 
ραλῆγον, βαρύτονά ἐστιν; οἷον ἀχάμας, “Σακάδας, ἀδά- 
μας. λέχτέον δὲ χαὶ ἀτταγαῖ χαὶ οὐχὶ ἀτταγῆγες. 

40. ΠΟΡΦΎΡΙΩΝ. ὅτι καὶ τούτου “4ριστοφάνης μγὴη- 
μονεύει δῆλον. Πολέμων δ᾽ ἐν πέμπτῳ τῶν πρὸς (Αντί- 
γονον χαὶ “Αδαῖον πορφυρίωνά φῆσι τὸν ὄρνιν διαιτώμε- 
ψον χατὰ τὰς οἰκίας τὰς ὑπάνδρους τῶν γυναικῶν τηρεῖν 

φησὶν εἷς --- ἀφεθέντες ἀ44. ΑΒΟΙ,. οπι. ΡΥ͂. ἄτταγαϊ] 
Βουθοθαίαῦ ἀττάγαι, εἰς Β οὲ Αο]αηυ5. ἐς ΡΥ͂Τ,. εἰς τὰς ὕλας 
οηϊ. 6. ᾿ ὅλας Αο]ΐαπυ8. Γἰ]θγὶ πύλας. ῥυέντος Ἰῖἴρχι οὐ Α6- 

1΄δηϊ Θἀϊίῖοπ 68 υθίθγθ5. ῥέοντος Αϑ] πὶ οοάοχ Νθαϊοθιιβ. λιμὸς] 

λοιμὸς Αοἰίδηα5. τρανοτάτων] ϑοιτθοθαΐα τρανωτάτων, ΛΘ] δητι5 
841115 γο  15 αἰέν, τρὶς ἴ,. τρεῖς ῬΥ͂, τρὶς τοῖς καποῖς τὰ παχά 

Αθ] πα, τιϑασεύονται ΚΡ. τιϑασσεύονται ἴ,. 
388 ". φωνήεντες Ο, φωνάεντες ΡΥ͂],. γίγνονταν ῬΥΤ.. γίνον-: 

ται Β. οὕτως οπι, Β, ἉἽππῶναξ] ϑοιιροθαίάν Ὡππώναξ. ἘΠῚ5 
Ἰοόιπι ἀποῦιβ υ θυ 51:08. δαοέαπι τϑροεῖε ΧΙΝν. Ρ. 045 ο. Ομιΐβις Ὁ. 

ἀτταγᾶς] δου! θοραίαν ἀτταγάς λαγὼς 1, οἐ 648. σιλαγὼς 
ΑΒΡΥ. διατρώγων] καταβρύκων 045. "Ὄρνισι»ν] Ὑ, 249, εἐ 
110]. "Αχαρνεῦσι] Ψ. 878. αὐτῶν) αὐτῷ Ὦ. ΔΠεγαρικῇ} 
»ἰλϊοοπάπηι οταΐ Βοιωτικῇ.ς ΟΑβαυθοπαβ. ἐχτεταμένον] ἔχτεταμένα 

ς. ἀχάμας, Σακάδας, ἀδάμας Βομν οἶσ. ἀκαμασσακάδας, ἀδάμας 

ΑΔ, ἀχάμας, ἀκάδας, ἀδάμας Β. ἀκάδας (ἀκάδας οἴα. Ὁ εἴ δρίξοπιο Ηο6- 

50Π.6111), ἀδάμας, ἀχάμας ΡΥΨῚ,. Ἐπαδέλεμειι 5, 4] απο ἸΟοιμ ΘΧΟΘῚΒ- 

Βίε ν. 804, 20. δες ροβιιῖξ, ἀδάμας, ἄκάμας, ᾿Ιϑάμας. - ἄττα-- 

γι δου θεθαΐαν ἀττάγαι. ᾿Αριστοφάνης) Ανΐμμι γν, 707. οἱ Δἰ1Ρ], 

π΄ μνημονεύει. Β.. 1,6 δέν μέμνηται, 
ΑἸὙΠΕΈΝΑΕΟΒ, 11. 55 



852 νι δ 

πικρῶς. καὶ τοιαύτην. ἔχει», αἴσϑησιν ἐπὶ" τῆς ̓μοιχευομένης, 
ὥσϑ'᾽ ὅταν τοῦϑ᾽ ὑπονοήσῃ, προσημαίνει τῷ δεσπότῃ, 

ἀγχόνῃ τὸ ζὴν περιγράψας. οὐ πρότερόν τέ, φησὶ,. τροφῆς 
μεταλαμβάνει, εἰ μὴ περιπατήσῃ τόπον τινὰ ἐξευρὼν ἑ ἑαυτῷ 

ἐπιτήδειον" μεϑ' ὃν κονισάμενος λούεται, εἶτα τρέφεται. 

“Ἀριστοτέλης δὲ σχιδανόποδά φησιν αὐτὸν ἐΐναι, ἔχειν τὲ 
ἁ χρῶμα κυάνεον, σχέλη μαχρὰ, ῥύγχος ἠργμένον ἐκ τῆς Ἀὲ- 
φαλῆς φοινικοῦν, μέγεθος ἀλεχτρυόνος, στόμαχον δ᾽ ἔχει 
λεπτόν" διὸ τῶν λαμβανομένων. εἰς τὸν πόδα ταμιεύεται 
μικρὰς τὰς ψωμίδας. χάπτων δὲ πίνει. πένταδάχτυλός͵ τὰ 

ὧν τὸν μέσον ἔχει μέγιστον. ̓ Αλέξανδρος. δ᾽ ὁ Ἱύνδιος. ἐν 
δευτέρῳ περὶ τῆς τῶν πτηγῶν ἱστορίας “ίβυν εἶχαί φησι 

τὸν ὄρνιν χαὶ τῶν κατὰ τὴν “Ἵιβύην͵ ϑεῶν ἱ ἱερόν. ἡ 

ΠΟΡΦΎΡΙΣ, Καλλίμαχος. ἐν τῷ. περὶ ὀρνίϑων διε- 

στάναι φησὺ πορφυρίωνα, πορφυρίδος,. ἰδίᾳ. ἑκάτερον. χα- 

ταριϑμούμενος᾽ τὴν τροφήν τε λαμβάνειν. τὸν πορφυρίωνα 
ε ἕν σχότῳ καταδυόμενον ᾽ ἵνα μή τις αὐτὸν ϑεάσηται. ἐχ- 

ϑραίνει γὰρ τοὺς προσιόντας αὑτοῦ τῇ τροφῇ. τῆς δὲ πορ- 
φυρίδος καὶ ᾿Δριστοφάνης ἐν θρνισι μνημονεύει. Ἴβυκος 

δέ τινας λαϑιπορφυρίδας ὀνομάζει διὰ τούτων,, Τοῦ μὲν 

πετάλοισιν ἐπ᾽ ἀχροτάτοισι ξανϑοῖσι “ποικχίλαι πανέλοπες, 

αἰολόδειροι λαϑιπορφυρίδες, καὶ ἀλκυόνες “τανυσίπτεροι."" 

388 ὁ. ἐπὶ ταῖς μοιχευομέναις Ἐϊαβεαί ἢ 5 ». 1467, 15. πραηση- ̓  

μαίνεν Ἀ δὲ Ἐϊπιδίαίπι5. προσημαίν" ΟΡ, προσημαίνειν 1. περι- 
πατήσεν ΒΒ, μεθ᾽ ὃν] μεϑ᾽ ὃ οβπθϑῦιϑ ἀρ Ανὐδυβ Ρ. 718. ᾽ 
ἀριστοτέλης δὲ Β, Τιορ θαΐαγ ᾿“ριστοτέλης τε, ἔχειν τε] ἔχειν γε Β. 

388 ἀ. στόμαχον δ᾽ ἔχει λεπτὸν ἀα4. ΑΟ δὲ δρίἐοπιὸ Ησοδβομε!Π, 

οὔ. ΡΥΙ͂, δὲ πὸγὶ (αϑαιδοπίδηϊ. κάπτων 1, εἰ δρϊέοπια Ηὐο-᾿ 
5Β0Π 6111, σχάπτων ΡΨ. βάπτων Β εἴ τηρπιθγαᾶπδρ (ἰδϑδιθοηίδηϊ. 

Μύνδιος ὙἹ,. μυνδαῖος ΑΒΡ. Καλλίμαχος] Ῥ. 468. Ετγποδί.. 

δ») δ᾽ ἂν Ῥ, ἐν σκότῳ δ΄, ΑΒΟΙ, οὲ Ἐπιέαξῃϊι5 Ρ, 1467, 17. 
οπι. ΡΨ, , 

388 6. καταδυόμενον Δ, ΑΌ δὲ Ἐπϑέρεμία5. ὁπ, ΡΎῚ,. 
ἐχϑραίνει ἈΒΡ, ἐχϑραίνειν ΨΠ,. ἐχϑαίρει Ο, ᾳιοά Εἰ δέει τι Ιερῖε, 
Ορνισι] Υ. 304. λαϑιπορφυρίδας ϑομνν οΙρ ἢ. Γ 18 τὶ λιϑιπόρφυρας. 
γιτάθ δηποίξδείομθπ. ἐπακροτάτοισι σοππποξῖπι Ῥὶ ξανϑοῖσι} " 
ξανϑίαν Β. λαϑιπορφυρίδες Βοινν ΙΒ}, α«δουπορφυρίδες ΒΡ. (ἀδ --- 

""-ε.» » «τ  :::.----------.------.«---Φ....ὕ. 
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ἐν ἄλλοις δέ χυθαι Ἢ Αἰεὶ μ᾽ ̓ ὠ ̓ φίλε ϑυμὲ, τανύπτερος 
τ ὡς ὅχα, πορφυρίς.““ κά, 

41. ΠΕΡΔῚΣΞ. τούτων πολλοὶ μὲν μέμνηνται; ὡς καὶ 
ξ ̓ Αριστοφάνης." τοῦ. δὲ “ὀνόματος αὐτῶν ἔνιοι συστέλλουσι 
τὴν “μέσην. συλλαβὴν, ὡς ̓ Αρχίλοχος 

᾿ τώσσουσαν. ὥστε πέρδικα. 

οὕτω. σαὶ ὄρτυγα καὶ χοίνικα, πολὺ δέ ἐστι τὸ ἐχτεινόμεγον 
ἐπρλην ἡγκνν: ἜΡΟΝ “Σοφοκλῆς Καμιχίοις 

ν ' Ὄρνιϑος ηλϑ'᾽ ἐπώνυμος 

᾿ φέρδικος ἐν ἐλλϑλνοξς ᾿ἀϑηναίων πάγοις. 

Φερεκράτης ἢ ὃ πεποιηκὼς τὸν Χείρωνα 
Ἔξεισιν ἄκων δεῦρο τὰ τως τρόπον. 

389 Φρύνιχος Τραγῳδοῖς. ; 

Τὸν Κλεόμβροτόν τὲ τοῦ 
᾿Πέρδικος υἷον. 

᾿ φὸ δὲ ζῶον ἐπὶ λαγνείας συμβολικῶς παρείληπται. ΓΝιχοφῶν 
ἐν ειρογαστορσεχν 

᾿ Τοὺς ἑψητοὺς χαὶ τοὺς πέρδικας ἐκείνους. 

᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν “Κωμασταῖς βραχέως 
“Σηπίας τ᾽ ἄγον γνεούσας. πέρδικας τε πετομένους. 

φησὶ δ᾽ “Αριστοτέλης περὶ τοῦ ζώου τάδὲ ,..0 πέρδιξ ἐστὴ 

μὲν χερσαῖος, σχιδανόπους. ζῇ δὲ ἕτη πεντεκαίδεκα, ἢ 
δὲ ϑήλεια καὶ πλείονα. πολυχρονιώτερα γὰρ ἕν τοῖς 

ὄρνισι τῶν ἀρρένων τὰ ϑήλεα. ἐπωάξες δὲ καὶ ἐχτρέ- 

δ φειν χαϑάπερ ἡ ̓ ἀλεκτορίς. ὅταν δὲ γνῷ ὅτι ϑηρεῦε- 

ται,) 'προελϑὼν τῆς νεοττιᾶς κυλινδεῖται παρὰ τὰ σχέλη 

Β.) «Αἰεη Αἴρεις Ψα]οΚοπατίαβ ἐπ Ὀϊδέυῖθε Επτρ. Ρ. 248. 
ϑυμὲ ψαϊοκοπαγίιβ. ΓἰΌΓι οὐ με. ὅκα πορφυρίς] δκηπορφυρίς Β, 

388 ἢ. ̓ “ρχίλοχος] Ἐν. 51, Ρ. 311. οὕτω Β, οὕτως ῬΥ͂Τ,. 
ΚΚαμικίοις ΒΡΘΠΟΚΙᾺ8 Ρ.- 624. Τιιδεὶ καμικοῖς ἀξ ΠῚ. Ρ. 84 ο. κωμυκοῖᾳ 

διιι4δ5 ἴπ πέρδικος ἱερόν, «Κείρωνα 1ω. χείρονα ῬΥ. ἄκων] οἴ-- 
κων Μοϊποϊκῖτιβ ᾿. 30. ; 

389 ἃ. κλεόμβροτον ΑΒΡ, κπλεόμβροτος ΥΙ,. λαγνείας λαγ- 
ψείαις. ΒΡ. ἄγον νεούσας ϑομννοῖρι. ἄγαν ἐούσας ἈΡ, ἄγον ἐούσας 
Ψ, ἀγωνεούσας ἴ,. ἀγανεούσης Β., ᾿Αριστοτέλης) Η. Α, ΙΧ, 8. 9, 
Ρ. 422. 423. περὲ τοῦ ζώου τάδε οἰι. Β. 

289 ΜΝ. προελϑὼν] προσελϑὼν Β,, ψεουτιῶς} βου ΒΟ νδέαν ψέοτο 

ΟῸ 
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τοῦ ϑηρεύοντος : ἐλπίδα ἐμποιῶν. τοῦ. ̓ συλληφϑήσεσϑαι, 
ἐξαπατᾷ τε, ἕως ἂν ἀποπτῶσιν οὗ εοττοῖ". εἶτα καὶ αὐτὸς 

᾿ ἐξίπταται. εἶ ! Ὁ, Ὁ" 

42. ΓΕστι δὴ ὸ ζῶον καχόηϑερ, χαὶ πανοῦργον; ὅτι 
δὲ ἀφροδισιαστικόν. διὸ χαὶ τὰ φὰ τῆς ̓ϑηλείας συντρίβει, 

ἵνα ἀπολαύῃ τῶν ἀφροδισίων. ὅϑεν ἡ ἢ "ϑηλεια γιγνώσχουσα 

ἀποδιδράσκουσα τίχτει. “ς τὰ αὐτὰ ἑσέορεῖ» καὶ Καλλίμαχος 

ἐν τῷ περὺ ὀρνέων. μάχονται, δὲ χαὶ οὗ χῆροι αὐτῶν “πρὸς 

ο ὀλλήλους χαὶ ὁ ἡττηϑεὶς ὀχεύεται ὑπὸ τοῦ γικήσαντος. 

᾿Δριστοτέλης δέ φησιν ὅτι τὸν ἡττηϑέντα πάντες ἐν μέρει 

ὀχεύουσιν. ὀχεύουσι δὲ καὶ οἱ τιϑασοὶ τοὺς ἀγρίους. ἐπὲι- 
δὰν δὲ χρατηϑῇ τις ὑπὸ τοῦ δευτέρου, οὗτος λάϑρα ὀχεύε- 
ταῦ ὑπὸ τοῦ κρατιστεύσαντος. γίνεται δὲ τοῦτο χατὰ τινε 

ὥραν τοῦ ἔτους; ὡς χαὶ ὃ ῆηύνδιός. φησιν ᾿Αλέξανδρος. 

γεοττεύουσι δὲ ἐπὶ γῆς οὗ ἄρρενε ἐς χαὶ αὖ ϑηλειαι διελόμε- 

γοι ἕχαστου οἶκον. ἐπὶ δὲ τὸν ϑηρεύοντα πέρδικα ὠϑεῖται 
ὃ τῶν ἀγρίων ἡγεμὼν μαχόμενορ" ἁλόντος, δὲ τούτου’ ἕτε- 

ἃ ρος ἔρχεται μαχούμενος. καὶὺ ὁπόταν μὲν ἄρρην ἢ ϑηρεύων, 

τοῦτο ποιεῖ; ὅταν δὲ ϑήλεια ἢ ἥ ϑηρεύουσα, (δει ὃ ἕως ὥ» 

ἀντάσῃ ὃ ἡγεμὼν. αὐτῇ" καὶ οἱ ἄλλοι ἀϑροισϑέντες ἀπο- 

διώμασιν ἀπὸ τῆς ϑηλείας, ὅτε ἐχε εἰνῇ ν ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτοῖς 

προσέχει. ὅϑεν πολ λάκις, διὰ ταῦτα σιγῇ προσέρχεται, 
ὕπως μὴ ἄλλος ἀκούσας τῆς φωνῆς ἔλϑῃ μαχούμενος αὐτῷ. 

ἐνίοτε δὲ ἡ ϑήλεια τὸν ἄρρενα προσιόντα κατασιγάξει. 
πολλάχις τὲ ἐπωάζουσα ἐξίσταται, ὅταν προσερχόμενον 
ἐπαισϑάνηται τὸν ἄρρενα τῇ ϑηρευούσῃ, ὑπομένει τε ὀχευ- 

«ίας. ἐμποιῶν ἵ,, ποιῶν ΡΥ, ἐξαπατᾷ φΦε] ἐξαπατᾶται Β. 
ἔτι δὲ] καὶ ΚΒ, γιγνώσκουσα] γα μβη ΝΗ. Ἐ. Καλλίμαχος) 
Ρ. 408. 

389 6. ᾿Αριστοτέλης] Η. Α. ΙΧ. 9, 3. Ρ. 424, τιϑασοὶ) τί- 
ϑασοι Ἐ. 

9389 ἅ. ἡ ἡ ΛΟΡΥ. ἡ καὶ 1: ἀντάσῃ --- αὐτῇ ϑΟΒποι θυ 
δὰ Αγιβέοί} 5. Η. Α. νυ]. 10. ν. 67. Τιρνὶ ἀπατηϑῇ -- αὐτῆς. Ατι- 

βίοίε!οβ 1Χ, 9, 4. ρ. 4258. ἐὰν δὲ ϑήλεια ἡ ϑηρεύουσα ἢ καὶ ἄδουσα, 

ἀντάσῃ (581. ἣ πομμειάεὐνίδι ΕΡΥῚ ἀντιάσῃ) δὲ ὃ ἡγεμὼν αὐτῇ ---. 

ὅϑεν) ὃ δὲ Ατὶδέοξο!ο5. προσέρχετων ΟἹ, οἐ ΑΡΙδιοΈ0 165. προσέρ-- 

ζΖονται ΑΒΡΥ. ἐνίοτε δὲ ΑΌ. δὲ ον, ΡΥ͂},- χατασιχάζει Β. 

ἐξίσταται] ἀνίσταται ΑτΙδίοίο! ε5. προσερχόμενον) προερχό- 
μένον 'Β͵ 
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ε ϑῆναι, ἵνα αὐξὸν ἀποσπάσῃ τῆς ϑηρευούσης. ἐπὶ τοσοῦ-- 

τον δὲ ἑπτόηνται περὶ τὴν ὀχείαν οὗ πέρδιχες καὶ οἱ ὄρ- 

τυγὲς ὡς εἰς τοὺς ϑηρεύοντας ἐμπίπτειν, χαϑίζοντας ἐπὺ 

τῶν χεράμων. φασὶ δὲ καὶ τοὺς ἀγομένους ϑήλεις πέρδι- 
'χας ἐπὶ ϑήραν, ὁπόταν ἴδωσιν 1] ὄσφρωνται τῶν ἀρρέ- 
γων χατ᾽ ἄνεμον στάντων τ) περιπετομένων. ἐγχύους γί- 
γνέσϑαι, τινὲς δὲ χωὲ παραυτίχα τίχτειν. πέτονταί τὲ 

περὲ τὸν τῆς ὀχείας καιρὸν χάσχοντες χαὶ τὴν γλῶσσαν 
ἔξω ἔχοντες οἵ τὲ ϑήλεις καὶ οἱ ἄρρενες. Κλέαρχος δὲ ἐν 

ἵτῷ περὶ τοῦ Πανικοῦ ., Οἱ στρουϑοὶ (φησὶ) χοὶ πέρδικες, 
ἔτι δὲ οἱ ἀλεκτρυόνες χαὶ οἱ ὄρτυγες προΐενται τὴν γονὴν 
οὐ μόνον ἰδόντες τὰς ϑηλείας, ἀλλὰ κἂν ἀκούσωσιν αὐ- 
τῶν τὴν φωνήν. τούτου δὲ αἴτιον ἡ τῇ ψυχῆ γινομένη 
φαντασία περὶ τῶν πλησιασμῶν. φανερώτατον δὲ γίνεται 
περὶ τὰς ὀχείας, ὅταν ἐξ ἐναντίας αὐτοῖς ϑῆς κάτοπτρον. 
προστρέχοντες γὰρ -διὼ. τὴν ἔμφασιν ἁλίσχονταί τε καὶ 
προΐενται τὸ σπέρμα; πλὴν τῶν ἀλεκτρυόνων. τούτους δὲ 

ἡ τῆς ἐμφάσεως αἴσϑησις εἰς μάχην προάγεταιν μόνον.“ 
ταῦτα μὲν ὁ Κλέαρχος." 

43. Καλοῦνται δὲ οἱ πέρδικες ὑπ’ ἐνίων χαχκάβαι, 
8390 ὡς χαὶ ὑπ᾿ ᾿Δλχμᾶνος λέγοντος οὕτως ., Ἐπῆγε δὲ καὲ 

μέλος ᾿Αλχμᾶν, εὗρέ τὲ γλωσσάμενον καχκαβίδων ὄνομα 
συνϑέμενος. “' σαφῶς ἐμφανίζων ὅτι παρὰ τῶν περδίκων 
ἄδειν ἐμάνϑανε. διὸ χαὶ “Χαμαιλέων ὁ Ποντικὰς ἔφη τὴν 
εὕρεσιν τῆς μουσιχῆς τοῖς ἀρχαίοις ἐπινοηϑῆναι ἀπὸ τῶν 

ἐν ταῖς ἐρημίαις" ἀδόντων ὀρνίϑων" ὧν χατὰ μίμησιν λα- 
βεῖν στάσιν τὴν μουσικήν. οὐ πάντες. δ᾽ οἱ πέρδιχες., φασὶ, 

τς 380 6. ἐπὲ τῶν κεράμων] ἐπὸ τὰς χεφαλάς Ατὶβέοίε]68. τοὺς 
᾿ἀγομένους ΑΒΡΥ͂, τὰς ἀγομένας ΟΙ.. υοά Ἰ1ορτε ἘΠπιδίδεμῖαβ Ρ. 1081, 

938. θήλεις) 1θτὶ ϑηλείας. γίγνεσθαι] γίνεσϑαν Β.. περὰ 

ΔΟ, παρὰ ῬΨΠ Δ οὗ τὲ ΒΡΥ͂. αὖ τε Τ, οἴ Βομινοῖρι. οαἀτέῖο. 
οἱ ἄρρενες} οὗ οπι, Β. δὲ. οπι, Β. 

ἢ 389 ἢ χοὶ] Βοιϊδεναίαν χ᾽ ο. ὀ ἠ ἔτι δὲ] ἔτι καὶ Β' ὀὠγινο- 
μένη]. την ἐν ἘυΒελιμῖαθ Ρ. 1051,,41. φανερώτατον] φανερώ-- 
τερον. 

"390 ἃ. ἜΘΑΩΝ πλύνω ομίϑῖε Ὁ. ἐπῆγε ΡΨ. ἐπήγαγε ἴω 
ὧν κατὰ μίμησιν Ψ],. ὧν τὴν κατὰ μίμησιν ΛΌ, ὧν. τὴν καταμίμησιν ΒΡ 
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καχχαβίζουσιν. Θεόφραστος γοῦν ἐν τῷ περὶ ἑτεροφωνίας 
τῶν ὁμογενῶν. ,. Θὲ ᾿ϑήνησι (φησὶν) ἐπὶ τάδε πέρδικες 

» τοῦ Κορυδαλλοῦ πρὸς τὸ ἄστυ κακκαβίζουσιν, οἱ δ᾽ ἐπέ- 
χείνα τιττυβίζουσιν.“ Βάσιλις δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ᾿Ινδι- 

χῶν .γϑὲ μιχροὶ (φησὶν) ἄνδρες, οἱ τοῖς γεράνοις διαπο- 
λεμοῦντες, πέρδιξιν ὀχήματι χρῶνται. Μενεχλῆς δ᾽ ἐν 
τῇ πρώτῃ τῆς “Ξυναγωγῆς ΜΠ 0} Πυγμαῖοι (φησὶ) τοῖς πέρ--. 

ἀν. 'χαὶ τοῖς γεράνοις πολεμοῦσι." τῶν δὲ «περδίκων ἐστὶν 

ἕτερον γένος ἐν Ἰταλίῳ, ἀμαυρὸν τῇ πτερώσει καὶ μιχρό- 
τϑρον τῇ ἕξει, τὸ ῥύγχος οὐχὶ κινναβάρινον ἔχον. οἱ. δὲ 
περὶ τὴν Κίρραν πέρδικες ἄβρωτον ἔχουδι τὸ χρέας διὰ τὰς 

ὁ γομάς. οἱ δὲ περὶ τὴν Βοιωτίαν. ἢ οὐ διαβαίνουσιν εἰς τὴν 

᾿Αττικὴν, ἢ διαβαίνοντες τῇ φωνῇ διάδηλοι γίγνονται, χα- 
ϑάπερ προειρήκαμεν. τοὺς δὲ περὶ Παφλαγονίαν γιγνομέ- 
γοὺς πέρδικάς φησι Θεόφραστος δύο ἔχειν χαρδίας. αἱ δὲ 
ἐν Σχκιάϑῳ τῇ νήσῳ κοχλίας ἐσϑίόυσι. τίχτουσι δὲ ἐνίοτε 
καὶ πεντεκαίδεκα χαὶ ἑχκαίδεκα. πέτονται δὲ ἐπὶ βραχὺ, 
ὥς φησι Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ ᾿Αναβάσεως γράφων οὕτως 
»Τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις ταχὺ ἀνιστῇ, ἔστι λαμβάνειν. πέ- 

τονταί τε γὰρ βραχὺ, ὥσπερ οἱ πέρδικες, καὶ ταχὺ ιἀπα- 
ἃ γορεύουσι. τὰ δὲ χρέα αὐτῶν ἡδέα. ἐστίν." 

44. “ληϑὴ λέγειν φησὶ τὸν Ξενοφῶντα ὁ Πλούταρ- 
χος περὶ τῶν ὠτίδων " φέρεσϑαι γὰρ πάμπολλα τὰ ξῶα 

ταῦτα εἰς τὴν ᾿Δ4λεξάνδρειαν ἀπὸ τῆς παρακειμένης «Τιβύης, 
᾿ 

Θεόφραστος] Μοὶ, Υ΄. Ρ. 198. ἐπὲ τάδε πέρδικες ΑΒΟΡΨΥ, 
πέρδικες ἐπὲ τώδε ἴ.. 

990 Ὁ. κορυδαλλοῦ ΑΒΟΡΥ͂. κορυδαλοῦ 1. τοῖς γεράνοις ΡΥ. 
ταϊς γεράνοις ᾿ οὐ ϑομνγοῖρη. Ομηη05 ῬϑῈ]1ὺ ροϑέ τοῖς γεράνοις πολε- 
μοῦσι. ταῖς γεράνοις ἴῃ ῬΥπμῸ ἸΟ00 Ῥοϑιῖε Ἐπαβίδεμίιι8. Ὁ, 1522, 47, 
1π ΔΙΈοΓΟ οτος ἃυίλουϊαπι. ἐν τῇ ἃ συναγωγῆς. Ἐ, ἐν πρώτῃ τῆς 
συναγωγῆς ῬΥΓ.. ᾿ οὐχὶ] οὐ Ἐυδίαίμιυβ Ρ, ΡΟΝ 40. οαπὶ Οὰ κ:; 
δρίζομια Ἠοθβομο!, 

990 ο. γίγνονται Ἀ. γίνονταν ΟΡΥΠ,. οἰδρμαμν; μονα. 
Θεόφραστος] Οπιϊϑις Θομποίάθτιβ το]. Ῥ' 198. Ἷ ἐν 

πρώτῳ ̓ Αναβάσεως) Τρ. μῈ ἰὐὅᾺ. 7υώδων οὕτως οτι: Β. ἢ ὠτίδας] 

φησὶ δἀᾷϊε Β. ἄν τις ταχὺ ἀνιστῇ] ἀντιστάχυονϊστη Β. ἄν τις τά- 
χιον ἴατη Ῥ. ἄν τις τάχιον ἵστη Ὗ- ἄν τις ταχὺ ἌΝΝ Β8511}. δξ 1,. 

πέτονταί τε] τὲ τι. Β, ' ἐὐοφ οὗ 
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τῆς ϑήρας αὐτῶν. τοιαύτης γενομένης. “μιμητικὸν δέ ἐστι 
"τὸ ζῶον τοῦτο, ὃ ὠτος, μάλιστα. ὧν ἄν ἴδῃ ποιοῦντα ἂν- 
ϑρωπον. ποιεῖ κ οὖν ταὐτὰ ὁσα ἄν ἴδῃ τοὺς κυνηγοῦν- 
τας πράττοντας.. οἱ δὲ στάντες αὐτῶν καταντιχρὺ ὑπαλεί- 
φονται φαρμάχῳ τοὺς ὀφϑαλμοὺς, παρασχευάσαντες ἄλλα 

6 φάρμακα κολλητικὰ ὀφϑαλμῶν χαὶ βλεφάρων, ἅπερ οὐ 

πόρρω ἑαυτῶν ἐν λεχαγνίσχαις βραχείαις. τιϑέασιν. οἱ οὖν 
ὦτοι ϑεώμενοι τοὺς ὑπαλειρομένους τὸ αὐτὸ καὶ αὐτοὲ 
ποιοῦσιν, ἐκ τῶν λεχανίδων λαμβάνοντες, χαὶ ταχέως 

ἁλίσκονται. γράφει δὲ περὶ αὐτῶν ᾿“ἀριστοτέλης οὕτως .:Ὅτι 

ἔστι μὲν τῶν ἐχτοπιζόντων καὶ σχιδανοπόδων καὶ τριδαχ- 
τύλων, μέγεϑος ἀλεχτρυόνος μεγάλου, χρῶμα ὄρτυγος, 
κεφαλὴ προμήκης, ῥύγχος ὀξὺ, τράχηλος λεπτὸς, ὑφδαςς 

μοὲ μεγάλοι, γλῶσσα ὀστώδης, πρόλοβον δ᾽ οὐχ ἔχει.": 

᾿Αλέξανδρος δὲ ὁ ΜΜύνδιος καὶ προσαγορεύεσϑαί φησιν αὐ- 
τὸν λαγωδίαν. φασὶ δ᾽ αὐτὸν καὶ τὴν τροφὴν ἀναμηρυ- 
χᾶσϑαι, ἤδεσϑαί, τε ἵππῳ. εἰ γοῦν τις δορὰν. ἵππων περο- 
ὅοῖτο, ϑηρεύσει ὅσους ἂν ϑέλῃ" προσίασι. γάρ. ἐν ἄλλοις 

δὲ πάλιν φησὶν ὃ ̓ Δριστοτέλης .0ὁ ὦτός ἐστι μὲν παρό- 
μοιος τῇ γλαυκὶ, οὐκ ἔστι δὲ γυχτερινός. ἔχει τε περὶ τὰ 

ὦτα πτερύγια" διὸ καὶ ὦτος χαλεΐται" μέγεϑος περιστερά, 
μιμητὴς ἀνθρώπων. ἀντορχούμενος γοῦν ἁλίσκεται.“ ἀν- 
ϑρωποειδὴς δέ ἐστι τὴν μορφὴν, καὶ πάντων μιμητὴς 

390 ἀ. γινομένης} γενομένης Β. μιμητικὸν δέ] δέ οτη. (Ὁ. .-3 
τοῦτο οἵη. Β, ἄν ἴδῃ] ἂν ἴδης Β. δ᾽ οὖν] δ᾽ οπι. Β. 
καταντικρὺ Ἐπιβέαϊῃϊυβ Ρ. 1687, δῦ. 41 Ρ]υγῖπια οχ ποὺ σδρίέα 
Βαπιδὶέ, δογιθοθαίΐίας κατὰ ἀντικρὺ. ὑπαλείφονταί τινν φαρμάχῳ 

ἘΠιβέδε 1115. ν 

390 6. ϑεώμενον Α΄ εὲ Επδίαἰμία5. ϑεωρούμενοι ἘῬΥΨ]». 
τοὺς --- ποιοῦσιν] ὑπαλείφονται χαὶ αὐτοὶ ἘΠυδέδίμία5. ὑπαλειφομέ-. 
ψοὺυς ἴ,, ἀλειφομένους ῬΥ͂. λεκανίδων) λεκανεδίων Ὁ οἱ Ευδία- 
τιῖυ5. λαμβάνοντες} ἀναλαβόντες ἘϊαΒέδέ 15. 

390 ἢ, λαγωδίαν»ν] λαγῳδίαν Ρ. ἀναμηρυκᾷσθαι] ἀναμηρυκάσϑαν 
Ι,. ἀναμυρυχᾶσθαν Β.. ἀναμαρυκᾶσθαν ΑΡ. εἐ Ἐυδεδίμίι5. ἀναμαρε- 
εκᾶσϑαν Ο. ἀναγκαρυχάσθϑαι Ὑ. ϑηρεύσει) ϑηρεύση Β. 
ϑέλῃ ΡΥ. ϑέλοι ἈΒΟ,. ϑέλει Β4511, Τ.. ὃ ᾿Αριστοτέλης οἴ. Β. 

τς ᾿Αριστοτέλης] Η. Α. ΨΠΙ. 14, 6. Ρ. 271. ὃ ὦτος 

ὡ ὃ οπι. ΒΡΥῚΙ,. δ᾽ ὠτὸς ἀρὰ Ατ᾽βίοίο ἐπὶ δοΓΙ ὈΙΕΌΓ, ἔστι μὲν 

παρόμοιος) ἔστιν ὅμοιος Ὁ." περὶ (Ὁ εὐ Αὐ᾽ϑέοξοὶοβ. παρὰ ΡΥ, 
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891 ὅσα ἂν ἄνϑρωπος ποιῇ. διόπερ χαὶ τοὺς ἐξαπατωμένους 
ῥῳδίως ἐκ τοῦ τυχόντος οἱ χωμιχοὶ, ὦτους᾿ καλοῦσιν. " ἐν 
γοῦν τῇ ϑήρῳ αὐτῶν ὁ ἐπιτηδειότατος στὰς κατὰ πρόσω- 
πον αὐτῶν, καὶ τὰ ζῶα βλέποντα εἰς τὸν ὀρχούμενον 
ψευροσπαστεῖται. ἄλλος δέ τις ὄπισϑεν στὰς χαὶ λαϑὼν 
συλλαμβάνει τῇ περὶ τὴν μίμησιν ἡδονῇ κατεχομένους. 

45. Τὸ δ᾽ αὐτὸ ποιεῖν λέγουσι χαὶ τοὺς σχῶπας" καὶ 
γὰρ τούτους ὀρχήσει λόγος ἁλίσκεσθαι. μνημονεύει δ᾽ αὖ- 
τῶν. “Ὅμηρος. γένος 18 ὀρ χήσεως ἀπ᾿ αὐτῶν καλεῖται 

σχὼψ, λαβωῶν τοὔνομα ἀπὸ τῆς περὶ τὸ ζῶον ἐν τῇ χι- 
» ψήσει ποικιλίας. χαίδουσι δὲ οἱ σχῶπες χαὶ ὁμοιότητι “καὶ 
ἀπ᾿ αὐτῶν ἡμεῖς σχώπτειν χαλοῦμεν τὸ συγεικάζειν χαὲ 

καταστοχάζεσθϑαν τῶν σχωπτομένων, διὰ τὸ τὴν ἐχείνων 
ἐπιτηδεύειν προαίρεσιν. πάντα δὲ τὰ τῶν ζώων εὔγλωττα 
καὶ διηρϑρωμξνα:" ἐστὶ τὴν φωνὴν καὶ, μιμεῖται τοὺς τῶν 
ἀνϑρώπων χαὶ τῶν ἄλλων ὀρνίϑων. ἤχους, ὥσπερ ψιττα- 

χὸς καὶ κίττα. ὃ δὲ σχὼψ, ὥς φησιν 4λέξανδρος ὃ Μύν- 

διος, μιχρότερός ἐστε γλαυχὸς καὶ ἐπὶ μολυβδοφανεῖ τῷ 
χρώματι ὑπόλευχα στίγματα ἔχει, δύο τε ἀπὸ τῶν ὀφρύων 

ς παρ᾽ ἑκάτερον χρύταφον ἀναφέρει πτερά, Καλλίμαχος δέ 
φησι δύο γένη εἶναι σχωπῶν ; καὶ τοὺς μὲν φϑέγγεσϑαι, 
τοὺς δὲ οὔ. διὸ καὶ χαλεῖσϑαε τοὺς μὲν σχῶπας αὐτῶν, 

τοὺς δ᾽ ἀείσκωπας " εἰσὶ δὲ γλαυχοί. ὃ δὲ Μύνδιος Αλέ- 

ξανδρός φησι τοὺς παρ᾽ ᾿Ομήρῳ χωρὶς τοῦ σ χῶπας εἶναι, 

καὶ ᾿“Φ“ριστοτέλη οὕτως αὐτοὺς ὠνομαχκέγαι. φαίνεσθαί τε 

ὅσα ἂν ἄνϑρωπος ποιῇ Β. ὅσα ἄνθρωπος ποιξὶ ῬΨῚ,., 
.39] ἃ. στὰς ααάᾶ, Τ,, οι. ΡΨ. εἰς τὸν ἴ,,. εἰς τὸ ΒΡΥ. 

ψευροσπαστεῖται ἴ,. νευροσπατεῖται ΟΡΥ͂. (Ὁ οὑπὶ πιθπᾶδθ ποίδ.) 

δ΄ αὐτῶν ὁπι. Β. Ὅμηρος] Οάγ 85. εν, 66, Αἀ ἀπεπὶ Ἰθοαπὶ ΡΠ υγὰ 
ἜΧ Αἰμοπδθο δρροβαϊε ἘΠπαβέϑεμιαβ Ρν. 1523. 89. ᾿ 

991 Ὁ. δμοιότητι] ὁμοιότητα Β, τῶν αϑδνβομόννινν Ἐπ5ίατπ 5 
Ρ. 1533, 62. Τιοροθαΐαν τοὺς σζωπτομένους , 'διϊ 1π Ο τῶν σχώπτο- 

μένων 5 ΒΟΓρέμην 6ϑέ., . εὔγλωττα] Ψιᾶο δηποίδέϊοποπι. 
ΑἸεχδπάγι δὲ ΟΕ πιδ οὶ 10 618 τπιϑὰ8β οϑὲ Δβιίδιιβ ἀθ Ν. Α. ΧΥ͂, 28. 

μολιβδοφανεῖ Ἐπιδίαιμίιβ Ρ. 1524, ὃ... ἀπὸ τῶν] ἐκ τῶν 
ἘΞ υϑέδίμίιβ. ( τ Ἢ 

991 ς, ὁ δὲ μύνδιος ΑΒ. ὅ μύνδιος δὲ ΡῬΥῚ.. ἀλέξανδρος δὲ ὃ μύν- 
διος κῶπας γωρὶς τοῦ σ τοὺς παρ᾿ Ὃμήρῳ φησί Ὁ. ΑΙΐξον ΑΙ ἑδηῖι5, 

λέγει δὲ ᾿Αριοτοτέλης τοὺς παρ᾽ Ὁμήρῳ διὰ τοῦ σ μὴ λέγεσθαι, ἀλλὰ 
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τούτους ἀεὶ χαὶ μὴ ἐσϑίσϑαι. τοὺς δ᾽ ἐν τῷ φϑινοπώρῳ 
φαινομένους δύο ἡμέραις ἢ μιᾷ, τούτους εἶναι ἐδωδίμους. 
διαφέρουσι δὲ τῶν ἀεισκώπων τῷ τἄχει, χαὶ εἰσὶ παραᾶ- 

πλήσιοι τρυγόνι. χαὶ φάττῃ. ̓ χαὶ “Σπεύσιππος δ᾽ ἐν δευτέρῳ 

ἜΝ χωρὶς τοῦ σ κῶπας αὐτοὺς ὀνομάζέι. ᾿Επίχαρμιος 
»»Σκῶπας, ἔποπας, γλαῦκας. “χαὶ Μητρόδωρος δ᾽ ἐν τῷ 
περὶ συνηϑείας ἀντορχουμένους ϑδησὲν. δλίσχεῦθαι τοῦς 

σχῶπας. 
40. ̓ Επεὶ δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν περδίχων λόγῳ ἐμνήσϑη- 

μὲν ὅτι εἰσὶν ὀχευτικώτᾶτοι, προσιστορήσϑω ὅτι καὶ ἄλεχ- 
τρυὼν ἀφροδισιαστιχὸν τὸ ὄρνεον. "“ριστοτέλ ηὸ γοῦν φη- 
σιν ὅτι τῶν ἀνατιϑεμένων ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀλεκτρυόνων τὸν 
ἀνατεϑέντα οἱ προόντες ὀχεύουσι μέχρι ἂν ἄλλος ἀνατεϑὴ" 

εἰ δὲ μὴ ἀνατεϑείη, μάχονται πρὸς ἀλλήλους, χαὶ ὃ ἦτ- 

τήσας τὸν ἡττηϑέντα διὰ παντὸς ὀχεύει. ἱστορεῖται δὲ ὅτι 

καὶ ἀλεχτρυὼν εἰσιὼν οἱανδήποτε ϑύραν ἐπικλίνει τὸν 1λό- 
φον, καὶ ὅτι τῆς ὀχείας ἑτέρῳ δίχα μάχης οὐ παραχωρεῖ. 
ὁ δὲ Θεόφραστος τοὺς ἀγρίους φησὶν ὀχευτιχωτέρους εἶναι 

τῶν ἡμέρων. λέγει δὲ καὶ τοὺς ἄρρενας εὐθὺς ἐξ εὐνῆς 
ἐθέλειν πλησιάζειν, τὰς δὲ ϑηλείας προβαινούσης μᾶλλον 
τῆς ἡμέρας. χαὶ οἱ στρουϑοὶ δέ εἰσιν ὀχευτικοί" διὸ καὶ 
Τερψικλῆς τοὺς ἐμιξαγόντας φησὶ στρουϑῶν ἐπικαταφό- 

᾿ἁπλῶς ὀνομάζεσθαι κῶπας. ιά6 ἀπποέδείοποπι. διαφέρουσι --- 

᾿φάττῃ ὁπι. Ὁ. τάχει) πάχει Ἀθ]ίαπυ5 δὲ Αὐϊβδέοέβθιεβ Η. Α. ᾿Χ, 
.190.,.7.. Ρ.. .499. 1ὰ Ατιβέοίθιθ ΑἸΒογ σνεϊοοϊοτὶς πιοίι8. τοαάίῖαϊέ 
τάχει. 

391 ἃ. δ᾽ ἐν δευτέρῳ “Ὃμοίων οπι. Β, ἘΡΙΟΒΆΓΙΩΪ γογθᾶα ΟΠ]. 
Ὁ. Τῃ 115 σχῶπας Α. χῶπας ῬΥΙΠ. δ᾽ οτ. Β. σκῶπας ΑΓ. 

χῶπας ΡΥΤ,. περὺ τῶν περδίχων Ἀ. τῶν οι. ΡΥ͂Ι,. τὸ ὄρνεον 
ὁπ. Β. ᾿Δριστοτέλης)] Ἡ. Α. 1Χ. 9, 3. νῥ. 424. ἐν τοῖς ἱεροῖς, 
ὅπου ἄνευ θηλειῶν ἀνάκεινται; τὸν ἀνατιϑέμενον πάντες εὐλόγως ἀὀχεύουσι. 

ἀνατεθέντα) ἀντεϑέντα Β. προόντες ΑΒΟΏ. προσιόντες ῬΥΙ,. 

προιόντες Ε, μέχρι Ῥὶ δουθοθδίυτγ μέχρις. ἀνατεϑείη] ἴμ656- 
Βαίυν ἀνατεθῇ οοπβοπέϊεπέα Ὁ, υὑξ αἷέ δομινεῖρη. ὙΟΥῚ νυ ϑβερία οοη- 
Βουυδιῦπι ἈΒΡ, αυἱ ἀνατεϑὴ ἢ. 

391 6.. ἑστορεῖται)] Οοπί. ᾿ΑοΙαπὶ Ν. Α. ΤΥ, 29. ὃ δὲ Θεό- 
φράστος] ϑεόφραστος δὲ Β. Θεόφραστος) Μο]. Υ. ρ. 3200. 
τοὺς ἐμφαγόντας Ὁ, τοὺς οπι. ΡΥ͂Τ.. Ἐπιβέδιμίυ5 Ρ. 1411, 10. Τερ- 
ψικλὴς δέ τις καὶ τοὺς ἐμφαγόντας αὐτῶν καταφόρους λέγει πρὸς τὰ ἐς 

᾿Αφροδίτην γίνεσθαι. φησὶ Ρω. φασὶ ΝΥ. 
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ἀπὸ. τὴς ἱστορίας τὴν. ̓ἀφροδίτην ἐ ἐπ᾿ αὐτῶν φησιν ὀχεῖσϑ' αἱ" 

καὶ γὰρ͵ ὀχευτικὸν τὸ ζῶον χαὶ. πολύγονον. τίκτει, γοῦν ὃ 
στρουϑὸς, ὡς φησιν ᾿Αριστοτέλης,. χαὶ μέχρι ὕχτώ. ᾿Αλέξαν- 
δρος δὲ ὁ 9 Μύνδιος. δύο γένη φησὶν. εἶναι τῶν στρουϑῶν, 

τὸ μὲν ἥϊερον,. τὸ, δὲ ἄγριον". τὰς δὲ ϑηλείας. αὐτῶν 
ἀσϑενεστέρας τά ἀΐ ἄλλα. εἰναν χαὶ τὸ ῥύγχος κερατοειδὲς 
μᾶλλον τὴν χρόαν, τὸ δὲ πρόσωπον οὔτε λίαν λευχὸν 
ἐχούσας. οὔτε, μέλαν: ᾿ἀριστοτέλης δέ φήσι τοὺς ἄρρενας τῷ 

392 χειμῶνι ἀφανίξεσϑαι,. διαμένειν͵ δὲ τὰς ϑηλείας, τεχμαυ- 

θόμενος ἐχ τῆς χρόας τὴν πιϑιανότητα: ἀλλάττεσθαι. «γὰρ 
ὡς τῶν κοσσύφων χαὶ φαλᾳρίδων, ̓ ἀπολευκαινομένων. χατᾷ 
χαιρούς. ᾿Ηλεῖοι δὲ χαλοῦσι τοὺς στρουϑοὺς δειρήτας ὡς 

Νίχανδρός φησιν ὁ Κολοφώνιος ἐν τρίτῳ Τλωσσῶν. 
47. ΟΡΤΎΓΕΣ. κχκαϑόλου ἐπὶ τῶν εἰς υἕ ληγόντων 

ὀνομάτων ἐξήτηται τί δή ποτε τῷ αὐτῷ οὐ χρώνται͵ ἐπὶ 
γενικῆς συμφώνῳ τῆς τελευταίας συλλαβῆς τυπωτιχῷ. λέγω 
δὲ ὄνυξ. χαὶ ὄρτυξ, τὰ δὲ εἰς ξ ἀρσενικὰ ἁπλᾶ. δισσύλ- 

ν.:λαβα, ὅταν τῷυ παρεδρεύηται, ἔχῃ δὲ τὴς τελευταίας συλ- 

λαβῆς ἄρχον. ἕν τι τῶν ἀμεταβόλων ἢ δι᾿ ὧν ἡ πρώτη 

σσυζυγία -τῶν βαρυτόνων λέγεται; διὰ τοῦ κα ἐπὶ γενικῆς 
χλίνεται, χήρυχος, πέλυχος, Ἔρυκος, Βέβρυκος" ὅσα δὲ μὴ 

τοῦτον ἔχει τὸν χαραχτῆρα;, διὰ τοῦ γ, ὄρτυγος, κόκχυγος. 
σημειῶδες. δὲ τὸ ὄνυχος. χαϑόλου τὲ τῇ πληϑυντιχῇ εὖ- 
ϑείᾳ ἑπομένη ἡ ἑνικὴ γενικὴ χρῆται τῷ αὐτῷ συμφώνῳ 
τῆς τελευταίας τυπωτιχῷ, κἂν ἄνευ συμφώνου 'λέγηται, 
ὁμοίως. ᾿ἀριστοτέλης δέ φησιν ,, Ὁ δρτυξ ἐστὶ μὲν τῶν 

391 ἔ Ξαπφὼ] Αρυᾶᾷ Ὀϊοηνϑίαπι ἀ6 ὁοπηροϑὶξ. νου ΡΟ , ὃ. “23. Ὁ. 
3580. 6. Βομδοίοτγ. ᾿ ᾿Αλέξανδρος δὲ] δὲ οπι. Β, τὰς δὲ θη- 
"λείας "--- οὔτε μέλαν οτι. Ὁ. τά τ᾽ ἄλλα] τὰ δ᾽ ἄλλα Β. 'χερα-- 
τοειδὲς Οογαῦϑ, Το οθαΐξαν χερατοειδεῦς. κεραμοειδὲς ΘΧΡΓΘΟ551 )816- 

ΘΑΠΙΡΙΙ ἐπέρυργοίδειο δοΐογ δ ἐδβίαεοο. δέ φησι οτι. Β. ΤΉ 

392 ἃ, ᾿λεῖοι] οἱ ἠλεῖοι Ὁ, ϑειρήτας! ἌἍΒΟ, δειρῆτας ἷ» δειρί- 

τας ΥἹ,. δνομάτων οτη. Β.:; τῷ αὐτῷ ΑΒΟ, τῷ οι. ῬΥυῚ. 

392 ". ἔχη ΒΟ: ἔχε Ῥ.ΠΤ. Ῥοϑὲ χόχχυγος ΑΒΟΙ,. αἀάπμέ 

ὄρυγος : οἠπηϊζίαπέ ΡΥ͂. καϑόλου --- δμοίως ὁπι. Β.΄ ᾿λέγηταν Ἀ. 

; ες ταῦ 
λέγεταν ΜΠ. λέγοιτο ἢ, 
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ἐκτοπιζόντων κχἀὶ ὀχιδανοπόδων », νεοττιὰν δ᾽ οὐ ποιεῖ, 
ἀλλὰ κονίσυρθξμῳ, χαὺ. ταύτην. σκεπάζει φρυγάνοις. διὰ τοὺς 

ἱέρακας, ἐν ἢ ἐπωάζει" ᾿Αλέξανδρος δὲ ὁ ύνδιος ἐν δὲυ-. 
τέρῳ περὶ ξώων »Ὁ) ϑήλυς. ( (φησὶν). ὄρτυξ λεπτοτράχηλός 

ἐστε τοῦ ἄρρενος οὐκ ἔχων τὰ ὑπὸ τῷ γενείῳ μέλανα. 
ἀνατμηϑεὶς δὲ πρόλοβον οὐχ ὁρᾶται μέγαν ἔχων, χαρδίαν 
δ᾽ ἔχει μεγάλην; καὶ “ταύτην. τρίλοβον. ἔχεν δὲ καὶ ἧπαρ 
χαὶ τὴν χολὴν ἐν τοῖς ἐντέροις κεκολλημένην., σπλὴ ἡϑα μες- 
χρὸν καὶ δυσϑεώρητον, «ὄρχεις δὲ ὑπὸ τῷ ἥπατι, ὡς 
ἀλεχτρυόνες.“ς περὶ δὲ τῆς γενέσεως αὐτῶν Φανόδημος ἐν 
δευτέρῳ ᾿ἀτϑίδος φησὶν ,, ὃς κατεῖδεν ᾿Ερυσίχϑων 4ῆλον 

τὴν νῆσον τὴν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων. καλουμένην ᾿ Ορτυγίαν, 
παρὰ τὸ τὰς ἀγέλας τῶν ζώων τούτων. φερομένας. ἐκ τοῦ 
πελάγους ἱζάνειν εἰς τὴν νῆσον, διὰ τὸ εὔορμον εἶναι." 
Εὔδοξος δ᾽ ὁ. Κνίδιος ἐν πρώτῳ γῆς περιόδου τοὺς Φοί- 
ψικας λέγει ϑύειν τῷ “Πρακλεῖ ὄρτυγας διὰ τὸ τὸν “ρα- 
κλέα τὸν ᾿4στερίας χαὶ Διὸς πορευόμενον εἰς «Ζιβθύην ἄναι- 
ρεϑῆναι μὲν ὑπὸ Τυφῶνος, ᾿Ιολάου δ᾽ αὐτῷ προσενέγ- 
χαντος ὄρτυγα χαὶ προσαγαγόντος ὑσφρανϑέντ᾽ ἀναβιῶναι.. 
ἔχαιρε γὰρ, φησὶ, καὶ περιὼν τῷ ζώῳ τούτῳ. 

ὃ. ὙὙποκοριστικῶς δὲ τὐρκολν ἐν Πόλεσιν.᾿ αὐτοὺς 

χέκληχεν ὀρτύγια λέγων οὕτως 
Ὄρτυγας ἔϑρεψας σύ τινας ἤδη. πώποτε; 
Β. ἔγωγε μίκρ᾽ ἄττ᾽ ὀρτύγια. χἄπειτα τί; 

᾿Αγντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Αγροίκῳ ὀρτύγιον εἴρηκεν οὕτως. 

, 392 ὁ. νεοττιὰν] νεδττίαν Ῥ, λεπτοτρύχηλος]; λεπτοτραχηλότερος 
ΟἈΒΔΌΡΟΠΙΙΒ. λευχοτραχηλότερος Βοἰϑθοπδίυ8. τοῦ ἄρρενος οὐκ 
ἔχων] οὐκ ἔχων τοῦ ἄρρενος Ὁ. πρόλοβον] ἐνπρόλοβον Β,. ἔχει 
μεχάλην Ο. ἔχειν μεγάλην ΑΒΡΥ],. ἡ τρίλοβον [.. προ ΑΒΡΥ. 
καὶ ταύτην τρίλοβον οἴη, Ὁ. ᾿ 

392 ἁ. φησὶ φανόδημος ὀρτυγίαν γῆσον χαλεσθοῳ παρὰ τὸ τὰς ἀγέ- 
λας --- Ὁ. , κατεῖδεν] κατεῖχεν (θαι θοπα8. ᾿Ερυσίχϑων οα- 

ΒΔ θοπι5, εὐρυσίχϑων ῬΥ͂Τ,. ᾿ ἀρχαίων Τι. ἀχαιῶν Ὁ, παρὰ 

᾿'χὸ Ὁ. παρὸ ΡΤ, Αὰ Πὰπο Ἰοοῦπι τϑβροχῖε Ἐυβέαξῃίαβ ῥ. 1685. 9. 
Εὔδοξος δ᾽] δ᾽ οπι. Β. γῆς Ὑ1.. τῆς ΑΒΡ, 

9392 ὁ. ὀσφρανϑέντ᾽ Β. ὀσφρανϑέντα ΡΥ͂Τ,. ,, περιὼν Ἀ6, πε- 
ριιὼν ΡΨ... Ἀοὕτως οπι. Β., ἜΠΡΟΙ 5. νουθὰβ θηνϑς Ὁ, 
ἔϑρεψας δοδυνοῖρῃ. θρέψας ΡΥΊ,. μίκρ᾽ ἄτι ᾿μεβερβίαγι “«μυκρά 
γ᾽. Θογτοχὶε Ῥογβοηιϑ ἐπ ΝΠ ΒΟ Θ]]απ, Ρ. 240. οὕτως οἴῃ. Β. 
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ἢ ἀκ τς “Ὡς δὴ σὺ τί πτολμις 
ποιεῖν ὀυμάμευοὲ: ὀρτυγίου ψυχὴν ἔχων; 

[ Πρατίνας δ᾽ ἐν Δυμαίναις ἢ “Καρυάτισιν' ἀδύφωνον. ἐδίως 

χαλεῖ τὸν ὄρτυγα, πλὴν εἰ “ή τι παρὰ τοῖς Φλιασίοις 2) 
τοῖς ἥάζωσι φωγήεντες, ὡς καὶ οἱ πέρδικες. χαὶ ἡ σίαλις 

δὲ ἀπὸ τούτου ἂν εἴη, φησὶν ὃ Δίδυμος», ὠνομασμένη. 
σχεδὸν γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ὀρνέων ἀπὸ τῆς φωνῆς ἔχει 
τῆν᾽ ὀνομασίαν. ἡ δὲ ὀρτυγομήτρα καλουμένη ; ἧς μρβθΣ 

γεύε, Κρατῖνος ἐν Χείρωσι λέγων ,᾿Ιϑακησία. ὀρτυγομή- 

398 τρα," λέγει δὲ περὶ αὐτῆς ὁ Μύνδιος ᾿“λέξανδρος. ὅτι ἐστὶ 

τὸ μέγεϑος ἡλίχη τρυγὼν, σχέλη δὲ μωχρὰ, δυσϑαλὴς, καὶ 
δειλη. περὶ δὲ τῆς τῶν ὀρτύγων ϑήρας ἰδίως ἱ ὑστορεῖ ̓ Κλέαρ- 

χος ὃ “Σολεὺς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ περὲ τῶν. ἐν τῇ Πλά- 

τ οὺ “Πολιτείᾳ μαϑηματικῶς εἰρημένων γράφων οὕτως ,,Οἵ 

ὄρτυγες στε ἑρὺ τὸν τῆς ὀχείας καιρὸν ἐὰν κάτοπτρον ἐξ ἐ ἐναν- 
τίας τις αὐτῶν καὶ πρὸ τούτου βρόχον ϑῇ, τρέχοντες πρὸς 
τὸν ἐμφαινόμενον ἐν τῷ κατόπτρῳ ἐμπίπτουσιν. εἰς τὸν 
βοόχον.“ καὶ περὶ τῶν κολοιῶν δὲ χαλουμένων τὰ ὅμοια. 

Ὁ ἱστορεῖ ἐν τούτοις » Καὶ τοῖς κολοιοῖς δὲ διὰ τὴν φυσικὴν 
φιλ, ἱοστοργίαν. χαὺ γὰρ τοσοῦτον πανουργίῳ διαφέρουσιν, 
'ὅμως ὅταν ἐλαίου κρατὴρ τεϑῇ πλήρης, οἷ. στάντες αὖ- 
τῶν ἐπὶ τὸ γεῖλος καὶ καταβλέψαντες ἐπὶ τὸν ἐμφαινόμε- 
γον χαταράττουσι. διόπερ ἐλαιοβρόχων γενομένων ἡ τῶν 
πτερῶν αὐτοῖς συγκχόλλησις αἰτία γίνεται τῆς ἁλώσεως." 

τὴν μέσην δὲ τοῦ ὀνόματος συλλαβὴν ἐχτείνουσιν ᾿Αττικχοὶ, 

Ζυμαίναις Τουρίαβ ΕἘπιεπά. γν0]. Π. Ρ. 480. Τὰ τὶ δυμώναις. 

392 {- Καρυάτισιν Ἰ)α] οὐαπιρῖπ5. χαριάτισιν 'Α. χαρίτισίν ῬΨΤ,. 
πλὴν εἰ μή τι παρὰ] καὶ τυχὸν παρὰ Ο.᾿ φωνήεντες Ὁ. φωνάεντες 

ΡΠ. 'χαλουμένη οὁπι. Β. Κρατῖνος ϑομνν δῖ ρῃ. Το ροθαίαγ 
Κράτης. Τοέαπι Ιοσαπι οπι. Ὁ. ΞΟ χείρωον Α. χείροσι ΨΩ. ἾἼϑα- 

χκησία] ἰϑακησίας Β. ; Γ Ἕ 

393 ἃ. μακρὰ] μικρὰ ἫΝ Ἢ ἰ ἐπιγραφομένῳ. ὁπι. Β. μαϑη- 
ματικῶς ΑΒΡ. μαϑημανικῶν ΨΤ,. γράφων οὕτως ὁπ). Β. χα- 

λουμένων ὁπι. Β. ν μὲ ἷ 

.993.». δὲ διὰ] δὴ διὰ Β. .. διαφέρουσιν] φέρουσι Ἐ: φηοὺ 
ὃὲδ χαδ στοὺς κολοιοὺς τοσοῦτον διαφέροντας πανουργίᾳ, ὅμως ὅταν --. 

᾿ἐκτείνουσιν ᾿ΑἋττικοὶ] ἱπορέϊε Αἰπθπᾶθιβ οὰπὶ Θοσαθ. Ἐπιβίαί 5. Ρ. 

1108, 49, ποᾳιθ δηΐμι ὄρτυγος ἀπαᾳαᾶπι πιράϊα αν} ὰ ργοἀαοία 
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ὡς δοίδυχες χαὶ. «χήρυχα; “ὡς ὁ ᾿Ιξίων. φησὶ. Δημήτριος. ἐν 
τῷ περὶ τῆς ᾿Δλεξανδρέων δμλδνμονν ᾿Δριστοφάνης δ᾽ ἐν 
ἩἸρήνῃ. συνεσταλμένως ἔφη. διὰ τὸ μέτρον .; Ορτυγες οἱ- 
κογενεῖς. « τῶν δὲ χαλουμένων. χεννίων., μιαρὸν δ᾽ ἐστὶν 
ὑρτύγιον, μνημονεύει. Κλεομένης ἐν τῇ πρὸς ᾿“λέξανδρον 
ἐπιστολῇ γράφων. οὕτως ., Φαληρίδας. ταριχηρὰς μυρίας, 
τυλ άδας πεντακισχιλίας. χέννια τοριχηρὰ μύρια.“ καὶ Ἵ1π- 
παρχος ἐν τῇ «Αἰγυπτίῳ ᾿Ιλιάδι΄. ᾿ 

Οὔ μοι «Αἰγυπτίων βίος ἤρεσεν, οἷον λέμε: 
᾿χέννια τίλλοντες χαλκατιάδει σαλέοντα. 

49. Οὐκ ἀπελείποντο δὲ ἡμῶν τοῦ συμποσίου πολλά- 
χις οὐδὲ κύχγοι. περὶ ὧν φησιν ὃ ᾿ἀριστοτέλης: 50. χύχνος 
εὔτεκνός ἐστὶ καὶ μάχιμος. ἀλληλοκτονεῖ γοῦν ὃ μάχιμος. 

μάχεται δὲ χαὶ τῷ ἀετῷ, αὐτὸς μάχης μὴ προαρξάμενος. 
εἰσὶ δ᾽ ὠδιχοὶ, καὶ μάζιστα περὶ τὰς τελευτάο. διαίροῦσι 

δὲ καὶ τὸ πέλαγος ἔδοντες. ἔστι δὲ τῶν στεγανοπόδων χαὶὴ 
ποιηφάγων.“ “ὃ δὲ Μύνδιός φησιν ᾿Αλέξανδρος πολλοῖς 
τελευτῶσι παραχολουϑήσας οὐχ ἀχοῦσαν ἀδόντων. ὃ- δὲ τὰ 

Κεφλίωνος" ἐπιγραφρόβενα Τρωιχὰ συγϑεὶς ᾿Ηγησιάναξ ὃ 0 

᾿ἡλεξανδρεὺς καὶ τὸν ᾿“Ἄχιλλεῖ μονομαχήσαντα. Κύκνον 
φησὶ τραφῆναι ἐν “Τευχόφρυϊ πρὸς τοῦ “ὁμωνύμου ὄρνιϑος. 
Βοῖος δ᾽ ἐν ᾿Ορνιϑογονίᾳ, ἢ Βοιὼ, ὥς φησι Φιλόχορος, 
ὑπὸ "᾿“ρεως τὸν Κύκνον ὀρνιϑωϑῆναι, καὶ παραγενόμενον 

ἀϊοίιμ) οϑέ, δοίδυχα] δίδοικα Ῥ, : ᾿ 

398 ο. δ᾽ ἐν οπι. Β. Εἰρήν"]} ν, 788. γράφων. οἴῃ. Β, 

Ὅτι τὸ χέννιον μικρόν ἔστιν ὀρτύγιον, ὥς φησι Κλεομένης Ο. 

φαληρίδας ἴ.. ἀϑληρίδας ΑΡΨΥ, ἐϑληρίδας. Β. Ἡ]ΡΡΆΤΟΝΙ ν, Ὡ.. χαὶ 

λκατιάδεν σαλέοντα Ὁ. ἴῃ {ππεογῖβ καλχὰ Ἰδοοῦβῖο Ρ. 207. κακὰ Ιαἴϑ 76 
νἹἀθέυτ, 

393 ἃ. φησὶν δ] φησὶ Β΄. "Αριστοτέλης] Ἡ. Α. ἼΧ, 18᾽,.2.Ὁ. 

429. εὔτεχνος ΡΠ,. ἄτεχνος Υ. ἀετῷ 1, 6χ Ανιβέοίοϊθ. αὐτῷ 

ΑΒΡΥ. Τιοσιηι Ὁπιϊδῖε Ο, διαίρουσν ϑοινν σι. διαιροῦον ῬΨΤΩ, 
Ἔπβέλ ἢ5 Ὁ. 204, 98. ὅτι δὲ ὃ χύχνος εὔτεκνος χαὶ μάχιμος χαὶ ὡς 

. ἀλληλοχτονεῖ ὃ μάχιμος, καὶ ὡς ᾿Αριοτοτέλους εἰπόντος ὠδιχοὺς εἴναυ 

τοὺς χύχνους μάλιστα περὶ τὰς τελευτὸς καὶ διαιρεῖν τὸ πέλαγος ᾷδοντας. 

᾿Αλέξανδρος ὃ ύνδιός φησιν --- ἀδόντων. 
᾿ 

99. ὁ. βοιὼ Ρ οὲ ὁοοάοχ Πακνα]άϊπιι5. βοιῷ ΨΠΏ,, Τωοοῦπὶ Οπηῖβιε Ο. 
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ἐπὶ τὸν Σύβαριν ποταμὸν πλησιάσαι γεράνῳ; λέγει δὲ χαὶ 
ἐγτίϑεσϑαι αὐτὸν τῇ ψερττιᾷ πόαν τὴν λεγομένην λυγαίαν. 
καὶ “περὶ τῆς γεράνου δέ φησιν ὁ Βοῖος ὅτι ἦν τις παρὰ 
τοῖς" Πυγμαίοις. γυνὴ διάσημος, ὄνομα Τεράνα., αὕτη, χα- 
τὰ ϑεὸν" τιμωμένη. “πρὸς τῶν πολιτῶν: αὐτὴ τοὺς ὄντως 

 ϑεοὺς ταπεινῶς. Ἴγὲ ̓ μάλιστα. δὲ Ἥραν. τὸ χαὶ "Ἄρτεμιν. 
ἀγανακχτήσασα, οὖν ἡ Ἥρα εἰς ἀπρεπὴ ὄψιν τὴν ὄρνιν με- 
τομόρφωσε, πολέμιόν τε χαὶ στυγητὴν κατέστησε τοῖς τι- 

μήσασιν αὐτὴν Πυγμᾶίοις: ̓ γενέσϑαι δὲ λέγει, ἐξ᾿ αὐτῆς καὶ 
Νικοδάμαντος. τὴν χερσαίαν χελώνην. καϑόλου δὲ ὃ ποιή- 

σας ταῦτα τὰ ἅπη πάντα τὰ ὄρνεα ὀνλρύδννο ἱστορεῖ 

πρότερον γεγονέναι. 
τ 90., ΦΑΣΙ Α.4:. “ριστοτέλης φησὶ. περιστερῶν μὲν εἷ- 
γαν. ἕν γένος, εἴδη δὲ πέντε, γράφων οὕτως . Περιστερὼ, 

894 οἰνὰς,, φὰψ, φάσσα, τρυγών.“ ἐν δὲ πέμπτῳ. περὶ ζώων 
μορίων. τὴν φάβα. οὐχ ὀνομάξειν. καίτοι «Αἰσχύλου ἐν τῷ 

τραγιχῷ Τρωτεῖ οὕτω μνημονεύοντος τοῦ ὄρνιϑος 
οΣιτουμένην δύστηνον ἀϑλίαν φάβα, 

μέσαχτα πλευρὰ πρὸς πτύοις πεπλεγμένην. 
χαὰν. Φιλοχτήτῃ ιδὲ, κατὰ γενικὴν κλίσιν φαβῶν εἴρηκεν. 
ΜΗ Μὲ ὁ οὖν οἱνὰς ὌΡΗ ὃ ἀρ ϑερβεβης μείζων ἐστὶ τῆς 

ὼν 

σύβαριν Ἀ. ἀδῶρω ΡΨΙ.. ὄνομα᾽ ξανὰ δά. Α΄ εἐ Ἐπ: 
βιδίμίυβ ν. 1322, 49. οι, ΡΥΊ,. ὄντως] ὄντις Β΄... Ξ5Ζ3ταπεὺ- 

᾽ 
γνῶς] ταπει Ὁ, ταπεινοὺς Ἐπιβέδί ἰα8. 

398 Ὁ, οὖν] γοῦν Β. ᾿ τὴν ὄρνιν] τὴν ἄνθρωπον ἸΔΟΟΡ 5115. 

χανέστησε! καϑίστησι Β, τιμήσαοι»} τιμήμασιν Β. ταῦτα τὰ 
ἔπη] ταῦτα ἔπεα Β. ᾿Αριστοτέλης)] Ἢ. Α. ΨΙΙ. ὅ, ὅ. Ρ. 357. 

394 ἃ. περὲ ζώων μορίων] περὶ ζώων. οπι. Β. τραγικῷ δά. 
ΑΒ δὲ πιθιιῦσϑηδα Οαβαυῦθοπὶ. οι. ΡΘΥ].. οὕτω) οὕτως Β. 
τοῦ ὄρνιϑὸς ὁπι. Β, ΑΘΒοΙνΣ ἐδβεϊπιοηίαπι, ὁπι. Ὁ, δύστη- 
γον ἈΡ, δύστανον Ψ. δύσθανον 1... ., πρὸς πτύοις (ὈΒΔΙΒΟΠιιΒ, 

προσπτύοις ΡΥ]... πεπλεγμένην) πεπληγμένην ϑοινν ΕἸ 5 ἢ. ὃ ᾽4ρι- 
στοτέλης} ὃ οπι. Β. 6 Ιοοἷ5 Αγ βέοίθ! οβ νἱ46. ἀπποίδε Π6Π|. 
χρῶμα δ᾽ --- περιστερᾶς δα. ΑΟ. ὁπι. ΡΥ͂Ι.. Ἐπβέδιμίι. Ρ». 1712, 41. 
ἱστορεῖται δὲ ζωικῶς ὅτι περιοτερῶν εἴδη πέντε, οἰνὰς μείζων περιστερᾶς, 

οἰνωπὸς τὸ χρῶμα, φὰψ, μέση περιστερᾶς καὶ οἰνάδος, φάττα, μέγεθος 

ἀλέχτορος, χρῶμα δὲ αὐτῇ σποδίον, καὶ τρυγὼν, πάντων ἐλάττων, ἢ χρῶμα 

τεφρόν, καὶ περιστερὰ δὲ ἡ κοινότερον, πολυχρονιώτερον δέ φασι τούτων 
΄ 
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περιστερῶς,ἢ χρῶμα δ᾽ ἔχεν οἰγωπὸν, ἡ, δὲ φὰψ᾽ “Μέσον 
περιστερᾶς χαὶ οἰνάδος,. ἧ δὲ φάσσα ἀλέκτορος τὸ μέγε- 
ϑὸς, χρῶμξ ι δὲ σηοδιὸν; ἢ δὲ τρύγῶν ̓ πάντων ἐλάττων, 

5 χρῶμα, δὲ ν' αὕτη δὲ ἐ ϑέρουξ φαίνεται, τὸν δὲ χειμῶνα ᾿ 
φωλεύει. ἡ δὲ φὰψ χαὶ ἢ περιστερὰ ἀεὲ᾿ αίνονται, ἡ δ᾽ 
οἰνὰς" φϑι ὩΣ ᾿μόνῳ. πολυχρονιωτέρα. δὲ εἰναι λέγεταε 
τοὐτὼν ἡ φάσσα" “καὶ 7ὰρ. ἐριάχοντα χαὶ πεσσαρᾶχοντα 
ζῇ ἔτη. οὐκ ἀπολείπουσε δ᾽ ἕως ϑανάτου οὔτε οὗ ἄρρενες 

τὰξ ϑηλείας οὔτε αὲ ϑήλειαν, τοὺς ἄρρενας, ἀλλὰ χαὶ τε- 

λεῦτήσαντος. χηρξύει ὃ ὑπολειπόμενος. τὸ δ᾽ αὐτὸ ποιοῦσι 
χαὶ χόρακες καὶ χορῶναε χαὶ χολοϊοί" ἐπωάζει δ᾽ ἐκ δια- 
δοχῆς πᾶν τὸ περιστεροειδὲς γένος, "καὶ "γενομένων. "τῶν 
γεοττῶν ὁ ἄρρην ἐμτεύει αὐτοῖς, ὡς μὴ βασκανϑῶσι. 
τίζτεε δὲ ὠὰ δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον ἄρρεν ποιεῖ, τὸ δὲ ̓  
δεύτερον ϑῆήλυ. τίχτουσι δὲ πᾶσαν ὡρὰν τοῦ ἔτουξ" διὸ 
δὴ χαὶ δεχάκις τοῦ ἐνιαυτοῦ τιϑέασιν" ἐν «Αἰγύπτῳ δὲ 
δωδεκάκις. τεκοῦσα γὰρ τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ συλλαμβάνει." 
ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ. φησὶν. ᾿ριστοτέλης ὅτι περιστερὰ ἕτερον, 
πελειὰς δ᾽ ἐρτων χαὶ ὅτε ἡ πελειὰς ἔλαττον χαὶ τιϑαδὸν 

ἰχ] 

ἢ φάττα, ξῶσα καὶ τεσσαριίχοντα ἔτη. μέσον Α. μέσῃ Ὁ εξ Ἐὰ. 
βέδιμίις, Ῥοξὲ οἰνάδος 1, ααᾶ. ἐλάττων δὲ φαβός. οτὰ. ΑΒΟΡΥ. 

σποδιὸν} ϑεγθεθαξαγ σποδίον. τεφρό» τέφον Ῥ. 

394 ". ἀεὶ] αἰεὶ ΔΑ. ἡ δ᾽ οἰνὰς] οἰνὰς δὲ ΒΓ ἐπωάξει] 
ἐχπωάζει Β, αὐτοῖς δἀᾷ, ΑΟ εἴ: αὶ παᾶδο πριν ποτὰ κα 
Υ,Η.11, 18. οπν. ΡΥ"... ΠΝ 

᾿ 394 ο, “ἔκτοῦύσι ---" 'συλλαμβιΐσει} πα, ΩΣ, Ρ. 1712, “" [ 

διὸ ,. δύο ΡΥ͂. χαὶ δεχίστες} καὶ ἑνδεκάχές π΄ Υ δὲ βογιρεὶβ. οπιπί- 

θὰ. ομηῖβεα δᾶᾷ, Βαβι! εἰ 1. εχ ἴοεὸ Αὐϊξέοέε!β Η. Α. ΥἹ. 4, 2. 
Ρ, 250. τέίχτουσι δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ δεχάκες" -ἤδη δέ τινες καὶ ἑνδεχέ- 
κις- αἱ δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ κιὼ δωϑδεχάκις. ἀριστοτέλης ΒΟ. ὃ ἀριστο- 
τέλης ῬΥΨΕ,, πελειὰς. Ὁ, πελεὰς ΡΥΙΝ ον ἕτερον» εξεθαέυγ. 
ἔλαττον. ουἷπι Ο' εἰ, εὲ πιοάο. τεείε αεοερὶ, εἰΐαηι ἐπ 4 ξΞίρεγ. ἔλαττον 

τοπῆρέιμῃ αὖ εαάεωι τεαπι ἕτερον." Βοπυτεῖσα. σοηζ. ΧΙ. ρ. 489 ἔν. 
ἡ πελειὰς ΟΥ̓. ἡ πελιὰς ΒΡ, ἔλαττον καὶ 65ὸ δάάϊάϊ, Ατἰβέοέε!ε5 
Η, Δ. Κ..11, 2. Ρ 197. ἔστε ι γὰρ. ἕτερον πελειὰς χαὶ περιακερά., ἐλατα 
τῶν μὲν οὖν ἡ πελειὰς, τιϑασὸν δὲ γίρνεται μᾶλλαν ἡ περιστερά, ἣ δὲ 

πελειὰς καὶ μέλειν χαὶ μιχρὸν χαὲ ἐγνθρόπουν καὶ τραχύπουν- διὸ χαὶ 

οὐδεὶς τρέφει, πἀπᾶθ ἱηξεμπείευς περιστερὰν ςεἔ πελειάδα ἵπέεογῦ 56 ρεῖ- 
τυπΐαββα βῖγθ Ἀξβεπδεαπι βῖνε ἰθγατῖοβ. 5 τιϑασὸν Υ1.. τίϑασον 
ἈΡ, τιϑασσὸν Β. ᾿ ὯΝ : 
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γίνεται». περιστερὰ δὲ χαὶ μέλαν. χαὺ μικρὸν καὶ ἐρυϑρό- 
ποὺυν καὶ τραχύπουν᾽ διὸ οὐδεὶς ἢ τρέφει. ἴδιον δὲ λέχει 
τῆς. περιστερᾶς. τὸ κυγεῖν αὐτὰς ὅταν μέλλωσιν. ἀναβαί-- 

γειν., ἢ οὐχ ἀνέχεσθαι. τὰς ϑηλείας.. ὃ δὲ πρεσβύτερος, 
φησὶ,. καὶ προσαναβαίνει μὴ χύσας" οἱ... δὲ “νεώτεροι, ἀεὶ 
τοῦτο ποιήσαντες, ὀχεύουσιν. χαὶ αἱ. ϑύήλειαι δ᾽ ̓ ἀλλήλας 

ἀναβαίνουσιν, ὅταν. ἄρρην μὴ παρῇ;,. χυνήσασαι" καὶ. οὐ- 
δὲν προϊέμεναι, εἰς ἀλλήλας, τίχτουσιν φὰ, ἐξ ὧν. οὐ γίνεται 

ψεοττός. οἱ δὲ ,Αφριεῖς, τὴν πελειάδα ἀντὶ περιστερᾶς τι- 

ϑέασιν, ὡς “ΣΣώφρων ἐν γυναιχείοις. Καλλίμαχος. δ᾽ ἐν τῷ 

σπερὺ ὀρνέων. ὡς διαφορὰς ἐκτρξεκῴᾳ αέάσαν ἢ περαλλέδρ, 

περιστερὰν, τρυγόνα. ι 

- δ. ἢ δὲ Μύνδιος ᾿Αλέξανδρος, οὗ. ΠΝ: φησὶ τὴν 

φάσσαν ἀναχύπτουσαν, ὡς τὴν τρυγόνα, χαὶ τοῦ. χειμῶ-- 

γος μὴ φϑέγγεσθαι, εἰ μὴ εὐδίας γενομένης. λέγεται δὲ͵ 
ὅτι, ἡ οἰνὰς ἐὰν φαγοῦσα τὸ τῆς ἐξίας σπέρμα ἐπί τινος, 
ἀφοδεύσῃ, δένδρου; ἰδίαν ἐξίαν φύεσθαι, Δαίμαχος δ᾽ ἐν 
τοῖς Ινδιχοῖς ἱστόρεϊ περιστερὰς μηλίνας. γίνεσθαι. ἐν ν- 

δοῖς.. Χάρων δ᾽ ὁ -Ἰαμψακηνὸς ἐν τοῖς “Περσικοῖς, περὶ 
Μαρδονίου ἱστορῶν χαὶ τοῦ διαφϑαρέντος στρατοῦ ΠῚ ρσι- 

χοῦ περὶ. τὸν "ἄϑω γράφει καὶ ταῦτα ,ν Καὶ λευχαὶ περυ- 

στεραὶ͵ τότε πρῶτον εἰς “Ἑλληνας ἐφάγησαν, πρότερον" οὐ" 

ἐν ὙΥῪ γ) 19 ὁ): 

ἐρυϑρόπουν οχ ΑΥΙϑεο 16 641, Το ρ δία! ἐρυϑρόν. τραχύπουν Ὦμ. 
τραχὺ ΡΥ. κυνεῖν ΑΟ, κύειν ΡΥ... ἨἩΐϊης' ἰοοὰπι" Αὐβέοεθ απ, 

ΨΙ. 2, -.10. .ν' 250: οὐτγόδιε. ΒΟΒ ΘΙ ἄογ5... ὍΣ ᾿κύουσιν ϑἀοθδέαγ. 

φιλεῖν. ὙΘΥΡῸ 805 οϑὲ ἈδΠδπὰΒ Ὑ. Η. 1, 18: 

394 4. τὰς ᾿ϑηλείὰς Ο΄ δὲ δρίέοπια Ἠοδϑ 6111. «ἧς ϑηλείας ΡΥΙ,. 
᾿ἰπροαναβαΐνεν ἈΒΟΨ. προαναβαίνεϊν Ῥ,΄ προσαναβαίνει 1: ἀεὶ 

αἰεὶ ἈΣ ἀλλήλας Β΄ δὰπιὶ Αγιβεθξεϊο: Ἰμορδθάξυτν, ἀΣλήλαις. 

χύνήσασαι Β. Τιοροθαίαγ κυδάμεναι. ᾿χύσασαν Αγιδεοξο]65, οὐ Βοπποῖ- 

ἀογα5. διακύσασαι τοπεϊέειε ΤΠοΙία6. 56ειιξι5 ἐπεξογρυοἐδεϊοποπι ἐπίογος- 

βομίαπίοξ͵ πελειώδιε ῬΨῚ, δὲ Ευδίδτπα8 Ρ. 1 71 μἱ 44. πελιάδα 1." 
Καλλίμαχος] Ῥ.- 408, σα] Π!πιδομ θα οπὶ. Ο. διαφορὰς ἍΒΡ, 

διαφύρους γι, πύραλλίδα ΡΥΙ,, Το ρλτν ἍΒι ἀνακύπτουξ ἡ 

σαν Ὁ. ἀναχόπτουσαν ῬΨΤ,. 

394 6. ὥς τὴν ΑΌ, ὥσπερ τὴν ΡΥ," γενομένης ΑΒ, ἤβῃ, 
μένης ῬΎΙ,, ὅτι) ἔτι ἢ ἐδίαν ἀαα. ΒΟ, οπι. ΡΥ Ι,. 
γράφει καὶ ταῦτα ὁ, Β. λευκαὶ] φησὶ 64. Β. 
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γιγνόμεναι." δ᾽ δ᾽ ᾿Δριστοτέλης φησὶν ὡς. αἱ περιστεραὶ 
ἔ γιγνομένων τῶν γεοττῶν τῆς ἁλμυριζούσης γὴς διαμασησά- 

μέναι ἐμπτύουσιν αὐτοῖς διοιγνῦσαι τὸ στόμα, διὰ τούτου 
παρασκχευάζουσαι αὐτοὺς ποὺς τὴν τροφήν. τῆς δὲ Σίχε- 
με. ἐν ἼἜρυχι χαιρ᾿ ̓ τις ἐστὶν, ὃν καλοῦσιν ναγωγὰς, 

ν ᾧ φασι τὴν ϑεὸν εἰς “Ἵιβύην ἀνάγεσθαι. τότ οὖν αἷ 

περὶ τὸν τόπον περιστε ἐραὶ ἀφανεῖς γίνονται, ὡς δὴ τῇ 
ϑεῶ 'συναποδημοῦσαι. χαὶ μεϑ ἡμέρας ἐννέα ἐν τοῖς λε- 

39 ὅ γομένδις ᾿Καταγωγίοις μιᾶς προπετασϑείσης ἐκ τοῦ πελά- 

γοὺς περιστερᾶς καὶ εἰς τὸν νεὼν εἰσπτάσης “παραγίνονται 
καὶ αἱ λοιπαί. ὅσοι οὖν τὔτε περιουσίας εὖ ἥκουσι, τῶν 
περιοίκων εὐωχοῦνται, οἱ δὲ λοιποὶ χροταλίξουσι μετὰ χα- 
ρᾶς. ὄζει δὲ πᾶς ὁ τόπος τότε βούτυρον, ᾧ δὴ τεκμηρίῳ 

χρῶνται τῆς ϑείας ἐπανόδου. «Αὐτοκράτης δ᾽ ἐν τοῖς ᾿4|χαΐ- 

κοῖς χαὶ τὸν Δία ἱστορεῖ μεταβαλεῖν τὴν μορφὴν εἰς περι- 
στερὰν, ἐρασϑέντα παρϑένου φϑίας ̓ ὄνομα ἐν Αἰγίῳ. ᾽ 4:- 
τικοὶ δὲ ἀρσενικῶς περιστερὸν καλοῦσιν. "“λεξις Συντρέ- 
χουσιν 

ι: “ευχὸς ᾿Αφροδίτης εἰμὴ γὰρ περιστερύς. 

ὁ δὲ Διόνυσος οἶδε τὸ μεϑύσαι μόνον" 
εἰ δὲ γέον. ἢ) παλαιὸν, οὐ πεφρύντικεν. 

ἐν δὲ “Ῥοδίῳ ἢ ΠΙοπαυζούσῃ ϑηλυχῶς εἴρηχε χαὶ ὅτι αἱ 
“Σἰχελικαὶ διάφοροί εἰσι 

γιγνόμεναι γινόμεναν Β., "Αριστοτέλης] Ἡ. Α. ΙΧ, 8, 2. Ρ. 421. 
Ἔούαπι Ἰθοὰπ οὁπι. Ὁ, αἱ περιστεραὴὺ ΜἼΏω, ἐπ᾿ ἀριστερᾷ Α. ἔπαρι- 
στερᾶ Β, ἐπ᾿ ἀριστερὰ Ῥ, 4ιἱ ἱπ πιᾶγρίηθ. αἱ περιστεραὶ. 

994 ἢ, γιγνομένων] γινομένων Β. ἁλμυριζούσης 1. οὐτῃ 8}1158 
ΒΟΡΙΡΓΟΡΙΡῸΒ, 46 αυϊθυβ νἱάθ δπποίδξοποπι, λαμυριζούσης ΑΒΡΥ. 

διαμασησάμεναν ΑΒΡ, διαμαδησάμεναν Ψ, διαμασσησάμεναν 14, Ψιάδ 

δηποΐδεϊο ΠΟ ΠῚ. ᾿Αναγωγὰς) ᾿Αναγώγια ἀϊοιπίαγ, ἃ» Αεἰίαπο Ψ, 
Ἡ. 1, 1Ὁ. 46. Ν. Α. Τ᾿, 2. Θυοὰ Αἰδοπδοο τοβέϊξαι υοϊαϊέ σάαβδιι. 
Ῥοπὰ5 οσοῃϊοοξαγᾶ γα]4 6 ΡγΟΡΆΒΗ, φααπὶ 5ἐδξϊπι βεαπαπέυχ Καταγώχια- 

30 ἃ, προπετασϑείσης Ὁ οἔ ερῖέ. ΗοΘΒ0Π6]. προσπετασϑείσης 
ΡΥΊ,. ὄζει δὲ] ὄζει τε Β. αὐτοχράτης δ᾽ Ο. Αρονδὲ δ᾽, 

μεταβαλεῖν Β. μεταβαλλεῖν Ο, μεταβάλλειν ῬΥΙ.. εἰς περιστερὰν 

844. ἴ,. οπι. ΡΥ, ἐν Αἰγίῳ οχ Αοϊίαηὶ Ψ, Ἡ.1, 15. τοβεϊξαξαμ, 
ἐν αἰγείῳ ΡΥΊΙ, ἐν ἀδγείῳ Β. οπιϊβϑιὲ Ὁ. 

305 Ρ. Ψ. 1. “Δευκὸς δ λιν εἶ ξν, 1 10τγὶ ὃ λευκὸς. ὃ λευκὸς ὁπ. Ὁ 
εἰ Ἐπσδέαξῃίι5 ν. 1712, 45. γὰρ οἵα. Ἐϊαδέδεμηπι8, Υ.. 2. ὃ 

δὲ Βοπινοῖρη. Γιοροθαΐαγ οἵδε, εἴρηκε οηϊ. Β, ᾿ 

ΑὙΒΕΝΑΕΊΙΒ. ἢ, 56 
. 
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Περιστερὰς 

ἔνδον τρέφω τῶν “ΣΣικελιχῶν τούτων πάνυ 
χομψάς. 

Φερεκράτης ἐν ραφεῦσί φησιν 

᾿Α΄πόπεμψον αὐλέγνοιεα τὸν περιστερόν. 
ἐν δὲ Πετάλῃ 

ς ᾿4λλ᾽ ὦ περιστέριον, ὅμοιον Ἀλεισϑένει 
πέτου, χόμισον δέ μ᾽. εἰς Κύϑηρα. καὶ Κύπρον. 

Νίκανδρος δ᾽ ἐν δευτέρῳ Τεωργικῶν τῶν “Σικελικῶν μνη- 

μονεύων πελειάδων φησὶ 
Καὶ τε σύ γε ϑρέψαιο Δρακοντιάδας διτοκεύσας, 

ἢ “Σικελὰς Μεγάροιο πελειάδας οὐδέ φιν ἅρπαι, 

οὐδέ φιν ὀστράκεοι γωμήσιμοι ἐξενίπονται. 
52. ΝΗΤΈΤΑ͂Ι. τούτων, ὡς φῆσιν ᾿Αλέξανδρος ὁ Μίν- 

διος, ὃ ἄρρην μείζων χαὶ ποικιλώτεροβ. τὸ δὲ λεγόμενον 
γλαυκίον διὰ τὴν τῶν ὀμμάτων χρόαν μικρῷ ἔλαττόν ἐστι 

ἃ γνήττης. τῶν δὲ βοσκάδων καλουμένων ὁ ο μὲν ἄρρην κατά-. 
γθαφος. ἔστι δὲ ἧττον γνηττης. ἔχουσι δὲ οὗ ἄρρενες σιμά 

τε καὶ ἐλάττονα τῇ συμμετρίᾳ. τὰ ῥύγχη. ἡ δὲ μικρὰ κο- 
λυμβὶς, πάντων ἐλαχίστη τῶν ἐνύδρων, ῥυπαρομέλαινα τὴν 

τ 

τρέφω Β. Ἰ,ε πο αἰα τρέφων. τούτων πάνυ] τούτων πάνυ τούτων Ῥ, 
ἕν Τραφεῦσί φησιν] γραφεῦσιν Β ΟΠι155}8 ἐν 6ἴ φησιν. Τραφεῦσι) 

Τραυσί Μεϊπεκῖι5 ἴῃ Οοπηπιθπέ, τη! 866 ]]8η. ἔδ50.1. ἢ. 18. ῬῬΠοίϊιβ 

Ἰοχ, Ρ.. 422, 106. Περιστερόν: ἀρσενικῶς: Φερεκράτης. 

39 ο. Κλειοϑένει Ῥογδοπὰβ δὲ ἘΠΠΙ5] οἰτβ δ Αοθαγη. ν, 118. 
ῬΡ. 10. Τρ θαίαν Ζαλλισϑέρειυ, εἰς] οι θοθαξαγ ἐς, Νίκαν-: 

ὅρος) ΕῪ. 6. ». 281, δ᾽ οπι. Β. γεωργικῶν φησὶ τῶν σικε- 
λιχῶν πελιάδων Β. πελειάδων ἵ,. πελιάδων ἈΒ. Ὑ. 2. σικελὰς 

ΨΙ,. σικελιχὰς ΒΡ, πελειάδας Ψ]Ι,. πελιάδας ΒΡ. οὐδέ φιν 
ἅρπαι, οὖδέ φιν ἵρηχες Ἠδτηρα ΟὈΒογναίέ, Ρ. 292. οὐδὲ φινάρσαν οὐ 
δὲ φινοστράκεοι ΑΥ̓Τ5, πἶδὶ φυσᾷ ΥΨΙ, φιναρσὰ. οὐδὲ φιναρσαίου δὲ φὶν 
ὀστράκεος Β. οὐδὲ φιναρσαίου δὲ φιροστράκεοι Ῥ. ἐξενίπονται Ἂ. 
ἐξενίπτονταν ΡΥ͂Ι.. νωνήσιμον ἐξενέπονται ἩδΙΙήσα, ὀμμάτων) ὁνο- 

μάτων Β. ᾿ 
395 ἃ, ἔστε δὲ ἧττον Δοσοββοτὰπε οχ ( δέ δρίξοπια ἨΟΘβΟΠ 6111: 

ἴῃ Ὁ Πῖο Ἰοοὺβ 516 βογίρξιβ, Ὅτι τῶν βοσμάδων ὃ ἄρρην σιμὰ καὶ 

ἐλάττω τῇ συμμετρίᾳ ἔχει τὰ ῥύγχη. ἔοτι δὲ ἥττον νήττης. ἘΠαδέδελἶιι5 

Ρ. 1452, 49, οὐ πολὺ λείπεταν νήττης, ῥυπαρομέλαινα ΒΟ οἵ 

δορί ἕοπιθ Ηοθβο 6111, ῥυπαρομέλανα ῬΥΙ͂,. 
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χροιὰν χαὶ τὸ ῥύγχος" ὀξὺ ἔγει σχέπον τε τὰ ὄμματα, τὰ 

δὲ πολλὰ καταδύεται. ὅστε δὲ καὶ ἄλλο γένος βοσχάδων, 
μεῖζον μὲν γηττῆς, ἔλαττον δὲ χηναλώπεκος. αἱ δὲ λεγόμε- 

γαϊ φασκάδες ψμκδῷ  μείξονες. οὖσαι τῶν᾽ μικρῶν κολυμβί: 

δὼν τὰ λοιπὰ νήτταις εἰσὶ παραπλήσιοι." ἡ δὲ λεγομένη, 
6 οὐρία οὗ: πολὺ" Ζείπεται νήττης, τῷ χδώματι δὲ δυπαροχέ- 
ραμός ἔστι, τὸ δὲ ῥύγχος μαχρόν᾽ τε χαὶ στενὸν ἔχει. ἢ δὲ 
φαλαρὶς καὶ αὐτὴ στενὸν ἔχουσα τὸ ῥύγχος, στρογγυλωτέρα 
τὴν ὄψιν οὖσα, ἔντεφρος τὴν γαστέρα; ᾿μιχρῷ μελαντέρα 
τὸ νῶτον. τῆς δὲ 'νήττης καὶ χολυμβᾶδος; ἀφ᾽ ὧν χαὶ τὸ 
νήχεσθαι καὶ χκολυμβᾶν. εἴρηται ν᾽ “μνημονεύει μετὰ χαὶ ἄλ- 
λων “μναίων ἀμηοθρ ὝΡΟΥΟΦΕΡΗΒ ἐν ἘΠ με ς - διὰ 
τούτων 

" Ιάσσας .᾽ πκόλοίοὺθι ἀτταγᾶς; αἰέν ῤοθε 

" τ προγίλους, χολύμβους.᾿ 
μνημονεύει αὐτῶν καὶ Καλλίμαχος. ἐν τῷ πρν ὀρνέων. 

58, Παρῆσαν" δὲ- “πολλάκις ἡμῖν χαὶ᾿ οἱ καλούμενοι 

παραστάται, ὧν μνημονεύει “Ἐπαίνετος ἐν ᾿οψαρτυτικῷ χαὺ 
“Σιμάριστος ἐν τρίτῳ Ξυνωνύμων "καὶ τετάρτῳ. εἰσὶ δ᾽ οἱ 
ὄρχεις οὕτω καλούμενοι. συγκεκνιδωμένων" δέ τινῶν Ἀἀρεῶν 

| ζωμῷ " καὶ παραφερομένων. ἐπεί, τις. -ξζρῆ ,» τῶν πνιχτῶν 

896 κρεαδίων" δὸς; ὃ τῶν' ὀνομάτων Δαίδαλος" Οὐλπιανὸς, “42.0«. 

τὸς ἐγὼ, φησὶν, ἀποπνιγήσομάι;, εἶ μὴ εἴπῃς ὁ ὕπου καὶ σὺ 

εὗρες τὰ τοιαῦτα κρεάδια. οὐ μὴ γὰρ ὀνομάσω πρὶν μας 

ϑεῖν. ὃ ἐἐν “Σ τράττις ἔἴπϑι, ἔφη, ἐν Μακεδόσιν 2 Κινη- 
“ Υ ἽΣ ΄“ 
᾿ χ 1 

μωτ..........«.--. ,ἰ ν᾿ 
: ! Ὁ ὁ ὲ} γε ΕΣ 

σϑέπον τε ΑΌ. σχέπεον τὲ ΤΊ ἐξ σαβαυδοηίδηί, σχέπτονται ῬΨ,, 
μεῖξὸν 1. μείζων ῬῬΥ, παρἀηλήσιοι ΑΒ, πάραπλήσιαν ΟΡΥ,, 

390 6. ῥυπαροχέραμος ΡΥΨΤΙ,. ῥυποκέραμος ΑΒΟ δὲ οριἔοπιθ Ηοο- 
ΠΟΤ ὑπολέραμος ἘΓἀδέδεμῖυ5 Ρ. 1452, 49. μικρῷ μελαν-- 
τέρα ααά. 1,.ὄ οἵα. ΡΥ͂, ᾿ἰἀὸ νῶτον" 1.. τὸν νῶτον ΒΌΡ, καὶ τὸ νῶ- 

τον. Αὐἰβέορμαηΐβ γούϑαϑ Ὁπι. ὦ, ᾿᾿ἡἰχαρνεῦσι)] Υ. 875, 

διὰ τούτων οτι. ΒΒ. ψάσσας ΑΒΡ, ὑρήμᾳ ΔῊ ἀϊταγῶς] ἀττά- 

γας Τὰ. -ἀττάλας ΡΥ. ΝΣ 

᾿ 8905 ἢ, »ολύμβοὺς Ῥ, τολθμβούς ΨΙ., Καλλίμαχος] Ῥ. 408. 
πιν. Σιμάριστος ᾿Οαβδαροπαϑ, Τιἰϊρδυὶ σίμαρος, Ομ δι. Ὁ, Οσουῦ, δ 

ϑῦθ. ἃ, " ζωμῷ ᾿χαὶ παραφερομένων) ζωμῷ ᾿ ομένων ΒΒ, καὶ ἀε- 

16ε Βοπυνοῖρα. τιθρ ϊδειόπδηι ἄς πνικτοῖς χρεαδίοις οτη. Ο, 

80 5" 
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σίᾳ ., Πνιχτόν τι τοίνυν ἔστω σοι συχνὸν τοϊοῦτον. "" καὶ 

Εὔβουλος Κατακολλωμένῳ 
Καὶ πνιχτὰ “Σικεχὰ. παταγνίων σωρεύματα. 

᾿Αριστοφάνης τ᾽ εἴρηκεν ἐν. ΣΣφηξὶν.. , Εν λοπάδι πεπνι- 
γμένον. “ Κρατῖνος δ᾽ ἐν Δηλιάσι 

Ῥ Τῷ δ᾽ ὑποτρίψας τι μέρος πνῖξον μοδρυλλωής 
᾿Δντιράνης δ᾽ ἐν ᾿4γροίχῳ᾽ 

“Καὶ πρῶτα μὲν 
αἴρω ποϑεινὴν μᾶζαν. ἣν φερέσβιος 
Δηὼ βροτοῖσι. χάρμα. δωρεῖταν φίλον" 
ἔπειτα πνιχτὰ τακερὰ μηκάδων μέλη, 
χλόην καταμπέχοντα , σάρχα γεργένῆ. ᾿ 
8. τί λέγεις; «4. τραγῳδίαν περαίνω “Σοφοκλέους. 

54, ΓΑΜΑΘΗΝΩΝ. δὲ χοίρων ποτὲ περιενεχϑέντων, 
ὁ χαὶ περὶ τούτων ἐζήτησαν οἱ δαιταλεῖς. εἰ τὸ ὄνομα εἴρη-. 

ται. καί τις ἔφη, (ϑερεχράτης “ἰουλοδιδασκάλῳ., ΤΙ αλαϑήν' ̓ 

ἔχλεπτον οὐ τέλεα"! ἐν δὲ Αὐτομόλοις «Οὐ γαλαϑηνὸν ἄρ᾽ 
ὧν ϑύειν μέλλεις ̓  ̓ λκαῖος Παλαίστρῳ.. 

᾿Οδὶ γὰρ αὐτός ἐστιν" εἶ τι γρύξομαι. 
ὧν σοι λέγω. πλέον τὸ γαλαϑηγοῦ μυός. 

Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ φησὶν ὅτι ἐν “Βαβυλῶνι ἐπὶ 

τοῦ χρυσοῦ βωμοῦ “οὐκ ἔξεστι ϑύξιν. ὅτι, μὴ. γαλολληνὸ 

μοῦνα. πρήθμνα φιλεταίρῳ.. μη} 

396 ἃ. Χατακολλωμένῳ] Κατακολλῶντι. ῬοΟὰχ Χ, 107. 001] δίο 
γΟΓΒῸ8 ΔΙ ΓέιΓ. Σικελὰ Βοπεοίαβ δ Ῥο]αοοπι. σικέλικὰ ΠΌΓΓ 

οἱ Αἰμϑηᾶοὶ δὲ ΡΟ] ]τοἾ 8. πατανίων] παντανίων ῬΎΥ].. Οοτιθοίμπι, 
εχ ΡοΠΠαρο. ἀριστοφάνης. τ΄ Α. τ΄ οι. ΡΨ... «Σφηξὶν} Ψ'-» 501... 

Κρατῖνος δ᾽ ἐν] δ᾽ ἐν οπι. Β. 

9396 Ρ. πνίξον ΑΡΥ. πνίξων 1. Αντιφάνης, δ᾽ ΓΝ δ᾽ ἐν οῃν»,. Β. 
Ψ. 3. Ζηὼ σαβαυθοπιι5. 1ὐρτὶ δημήτηρ. φίλον ΑΡΥ. φί-. 

λων 1,. Ν. 6. λέγεις ΑΒΡΥ. λέγης, Τὸ. περαίνω ὈΔΒΔΙ ΘΙ 8, 

Τουτὶ παραινῶ, ᾿ : ᾿ ᾿ τὸ 

390 ς. γαλαϑήν" ϑογιθοθαίας γαλαϑηνὰ. ν ἴ. ἣν ΝΥ, ἡ 
Ὃδὲ Βομυνεῖρῃ, ὃ δὲῦ Ὑ1.. δὁδεὶ Ρ. ψρύξομας ΒΡ. χρίξομαν ὙἹ, 

«υὐς ΛΒΡ, ὑὸς ΥἹ,. Ἡρόδοτος δ᾽], δ᾽ οι. Β. . πρώτῃ] 

(ἂρ. 188, γιάο Εἰ υδίατηίαπι νῬ. 1485, 83, ὅτι μὴ ΡΥΙ,. ὅτε. εἰ 

“ὴ Β. Απερῃδμὶβ οὐ Π Θπίθομ 0605. 90π. (, 
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Κομψός γε μικρὸς χρωβμαχίσχος οὑτοσὶ 
γαλαϑηνός. 

Ἡνίοχος “Πολυεύχτῳ 
Ὃ βοὺς ὃ χαλκοῦς ἣν ἂν ἑφϑὸς δεχάπαλαι, 
ὁ δ᾽ ἴσως γαλαϑηνὸν τέϑυχε τὸν χοῖρον λαβών. 

καὶ ᾿Αναχρέων δέ φησιν 
Οἷά τε νεβρὸν 

γεοϑηλέα γαλαϑηνὸν, ὃς τ᾽ ἐν ὕλῃ χεροέσσης 

ἀπολειφϑεὶς ἀπὸ μητρὸς ἐπτοήθη. 
Ἄρθϑην Τείτοσι 

Νῦν μὲν γὰρ ἡμῖν παιδικῶν ἅλις 

ὕκως πὲρ ἀρνῶν ἔστε γαλαϑηνῶν τε χαὶ 

χοίρων. 
Σιμωνίδης δ᾽ ἐπὶ τοῦ Περσέως τὴν Δανάην ποιεῖ λέγου- 
σαν ,Ὦ τέχος, οἷον ἔχω πόνον" σὺ δ᾽ ἀωτεῖς γαλαϑηνῷ 
τ᾽ ἤτορι χνώσσεις.““ καὶ ἐν ἄλλοις ἐπ᾽ ᾿Αρχεμόρου εἴρηκεν 
.»]οστεφαάνου" γλυκεῖαν ἐδάχρυσαν ψυχὰν ἀποπνέοντα γα- 

3906 ἅ. οὕὗτοσὶ ϑοιν οἶση. 10 τὶ οὗτος, Ἡρηϊθοδὲ νυ, 1. Τ,6- 

δΒορθδΐας ὃ βοῦς χαλκοῦς ἦν ἄνεφϑος δὲ καὶ πάλαι. Ἑπιοπάαν!ε Ρογβο- 
πὰ ἴῃ ΜΙ ΒΟΉ 114η. Ρ, 240. Ψ. 2. τέϑυκε ΑΒΡ εοἔ το ργᾶπδα 

Οαϑαϊδθοηϊΐ, τέτοχε Υ].. δέ φησιν) δὲ φασὶν Β. Απαογροπέϊς 

Ιοσὰπι δέξαϊογαπε Δο]απυβ ἀα Ν. Δ. Ὑ1Ι, 39. εἱ βομο]ϊαϑίθα ΡΙπάαυὶ 

ΟἸγ Ηρ. Π], 52. οἷά τε νεβρὸν νεοϑηλέα γαλαϑηνὸν ἀρροβυὶϊξ Εὐαθέαίμιυς 
Ρ. 711, 34. ν. 1. Οἷα] ᾿“ΑΙγανῶς οἵα Βοποϊαϑέθβ Ριμ αὶ. ἡ 

ὙΨ. 2. νεοϑαλέα Β. ὕλη] ὕλαις ΒΟΠΟ] ἀπο 8 Ριπᾶασῖ,  κεροέσσης 
ΛοΙδπὰβ. δὲ βεμο]!]αϑέθ5. ΡΙπάαγι, χερύσσης Ῥ. χκαιρόσσης ἈΒ,, χερόεις 
ΨΙΓ,. κερόεσσαν ἔλαφον πἷπο πιοπιογαξέ ΡΟ]Ιὰχ Ψ,, 70. Υ. 3. ἀπο- 
᾿λειφϑεὶς] ὑπολειφϑεὶς ἈδΙϊαηυ5. οἵ 561 βέοβ. ΡΊ πα ατί. ἀπὸ] ὑπὸ 
Β0Πο 1865 ΡΙπᾶαν!, ποη ΑΘ πὰ. ἡμῖν ΑΒΡ. ὑμῖν Ὑ],. 
παιδικῶν κώμων ἅλις, ὄχλος δ᾽ ἕν᾽ ἀρνῶν Το ϑῖα5 Ρ. 208. ππᾶο ἅλις 

ΒΌΠΙ5Ι. παιδικῶν δαισόχως περ ἀρνῶν ἈΠ). παιδικῶν δαισοκῶς πὲρ ἀρ- 

γῶν ΒΒ. παιδικῶν δαίοσο κως πὲρ ἄρνων Ῥ. -παιδικῶν δαίσομ᾽ ὥσπερ 

ἀρνῶν ὙΠ. ἐστὲ ΑΒΡ, ἔπι ΝΠ. 

390 6. Σιμωνίδης] Ἐτ, 7. ν. 360, Βιπιοπία!θ. οαγπιθῃ δἐξυϊϊέ 
ῬΙοηγ βία ἀθ᾽ ὀοπῖροϑ. Ὑϑυθογαπι οᾶρ. 30. Ρ. 432. οἀ. Βοϊιαθίου. 

τέκος] τέκνον Ὠϊοηγϑἰυ5. ἀωτεῖς Οαϑαυθοπαβ. Πἰρυὶ αὖτε 

εἰς. Οοτεαρίίι5 οἰΐαπι ὈΙοπ 811 οοαϊοθ5: γἱάθ ἀπποίδεϊοπομπι. 
γαλαϑηνῷ ΑΒΡΙ. γαλαϑηνῶν Υ. τ΄ Οὐβδαθοπιβ, 1,ἰθτὶ δ᾽. 
καὶ ἕν ἀλχοις) ΕΥ. 127. Ρ. 390, ἰοστεφάνου Β. ὀϊστεφάνου ῬΆ. 
Ἰὼ στεφάνου Ὁ. εὐστεφάνου ΨΙ]Π,. 
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λαϑηνὸν τέκος. (ς Κλέαρχος δ᾽ ἐν τοῖς περὶ. βίων. "εἰς τοῦτό. 
φησιν ὠμότητος Φάλαριν τὸν τύραννον ἐλάσαι ὡς. γαλα- 
ϑηνὰ ϑοινᾶσϑαι βρέφη. ϑῆσϑαι δ᾽ ἐστὶ, τὸ ϑηλάζειν τὸ 
γάλα. “Ὅμηρος 

Γ “Εχτῶρ χὰρ ϑνητός τε γυναῖχά τ τὲ Ὁ νης μαζόν.. 
διὰ τὸ ἐντίϑεσθαι τὰς ϑηλὰς εἰς τὰ στόματα τὰ βρέφη. 

χαὶ ὁ τιτϑὸς ἐνθένδε, διὰ τὸ ἐντίϑεσθαι τὰς ϑηλᾶς. 
ἹΝεβοοὺς χοιμήσασα νεηγενέας γαλαϑηνούς. ᾿ 

407 55. Περιενεχϑεισῶν δέ ποτὲ χαὶ δορχάδων. ὃ ̓Ελεα- 

τιχὺς Παλαμήδης ὀνοματολόγος ἔφη, ὺκ «ἄχαρι. χρέᾳς. τὸ 
τῶν δορχώνων. πρὸς ὃν ὁ Ἰϊῆυρτίλος ἔφη. Μόνως δορχά- 
δὲς λέγονται, δόρχωνες δὲ οὔ. Ξενοφῶν ᾿Αναβάσεως πρώτῳ 
»νησαν δὲ καὶ ὠτίδες χαὶ δορκάδες. { 

θυ. 1 ΠΣ, ὅτι σπάνιος οὗτος ὁ ὄρνις δηλοῖ ντι- 

φάνης ἔν “Στρατιώτῃ ἢ Τύχωνι λέγων οὕτως 
Τῶν ταῶν μὲν ὡς. «ἅπαξ τις ζεῦγος ἡ ἤγαγεν μόνον, 
σπάνιον ὃν τὸ χρῆμα" πλείους δ᾽ εἰσὶ νῦν τῶν ὁρ- 

τύγων. 
καὶ Εὔβουλος ἐν Φοίνιχε 

Ὁ Καὶ γὰρ ὃ ταὼς διὰ τὸ σπάνιον ϑαυμάζξεται. 
»Ὁ ταὼς (φησὶν “ἀριστοτέλης) σχιδανόπους ἐστὺ καὶ ποιο- 

λόγος, καὶ τίκτει τριετὴς ἡ ύμους » ἐν οἷς χρόνοις καὶ 

τέκος ἴ,. τόκος Ὗ, τέχος Ὁ. Κλέαρχος .δ᾽ δ᾽ οἱ. Β. Φάλα- 
οι» Ἐπιβεαξμῖῃ8 ν. 1488, 984. ὅμηρος δᾳ4. Α΄, οπι. ΡΥ. 

ΠΙδ4, ὦ, 58. ; ᾿, 
396 Ε ϑνητός] ϑνατός Β. εἰς τὰ στόματα --- τὰς ϑηλάς δαἀά, 

ΑΒΟΙ,. οπι. ΡΥ. ἹΝεβροὺς] Οᾶν55. δ, 336, , 127. Ἶ 

397 ἃ. σφάλλονταν οὗ τὰς δορκάδας δόρχωνας λέγοντες 6. τὸ τῶν 

δορκώγνων ἈΒΡ. τὸ τῶν δορκάδων ΨΤ,. ᾿Αναβάσεως πρώτῳ] Οδρ. ὅ, 2. 
Ὅτι σπάνιος ἦν πάλαι ὃ ταὼς ὡς εὔβουλος - καὶ γὰρ ὃ ταὼς διὰ 

τὸ σπάνιον ϑαυμάζεται, πλείους δ᾽ εἰσὶ νῶν τῶν ὀρτύχων Ὁ. Απέι- 

ῬΠΔΠΙΒ ὙΘΥΒῈΒ 1115. ἀσοθι5 δαοίοβ δἰέα!ε ΧΙΥ, Ρ, 654 6. . φύχωνν 
ΑΒΡ. τύχονι ἢ: Ὑ. 1. μὲν] φησὶν δαά. Β, ἅπαξ τις 684. 

ΤΌνὶ ἀπάξης. ἤγαγεν ῬΥΙ,. ἤγαγε Βι Υ. 2. ὃν] ἣν Οᾶδαιι- 
Βοπα5. ἐν Φοίνικι] ἐν οπι. Β, ἐδ 

397 Ῥ. ᾿“ριστοτέλης] Νοὴ γοῦθᾶ., 564 56 η8ιπ ΄τοααϊάϊε ἸΙοοὶ Ατὶ-. 

Ἐξούο 1 Ἢ ΑΕ, 1.0. 201. 7 Ῥοδε ποιολύόγος ἴῃ εἴ ο0- 
αἸοῖθι5 βοηφυπηίαν τίχτει δὲ ὥπαξ τοῦ ἔτους ὠὰ δώδεκα, αυὰθ γριὰ 
Ῥοβέ τριώκοντα ἵπ Ἰοοὰπι 5ιπππὶ ΤΘροϑιιθχιης Β4511. οε ᾿ῳ. ΝΟ δηΐ- 
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τὴν ποιχιλίαν τῶν πτερῶν λαμβάνει. ἐπωάξ. ει δὲ πρὸς ἡμέ- 
ρας τριάκοντα. εἰχτει δὲ ἅπαξ τοῦ ἔτους ὠὰ δώδεχα" ταῦτα 
δὲ οὐχ εἰς ἅπαξ, ἀλλὰ παρ᾽ ἡμέρας δύο: αἱ δὲ πρωτοτό- 

κοι ὀχτώ. τίχτει δὲ χαὶ ὑπηνέμια ὠὰ, ὡς ἡ ἀλεκτορὶς, οὐ 
πλείω δὲ τῶν δύο. ἐχλέπεε δὲ καὶ ἐπωάζει, χαϑιάπερ ἢ 

ἀλεκτορίς. “ Εὔπολις δ᾽ ἐν ᾿Αστρατεύτοις φησὶ περὶ αὐτοῦ 
οὕτως 

Μή ποτε ϑρέψω παρὰ λει 
τοιόνδε ταῶν 
ὃς τοὺς εὕδοντας ἐγείρει. 

Δντιφῶντι δὲ τῷ ̓ δήτορι λόγος μὲν “γέγραπται ἔχων ἐπί- 
γράμμα σπερὺ ταῶν, χαὶ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ οὐδεμία μνεία 
τοῦ ὀνόματος γίνεται, ὄρνεις δὲ πο  οὺς πολλάκις ἐν αὖ- 

τῷ ὀνομάζει, φάσχων τούτους τρέφειν “ῆμον τὸν Πυρι-. 
λάμπους, χαὶ πολλοὺς παραγίνεσθαι κατὰ πόϑον τῆς τῶν 
ὀρνίϑων ϑέας ἔκ τὲ “Ζαχεδαίμονος καὶ Θετταλίας, καὺ 
σπουδὴν ποιεῖσθαι τῶν ῳῶν μεταλαβεῖν. περὶ δὲ τῆς ἰδέας 
αὐτῶν λέγων γράφει » Ἐπ τις ἐϑέλοι καταβαλεῖν εἰς πόλιν 

τοὺς ὄρνιϑας, οἰχήσονται ἀναπτόμενοι. ἐὰν δὲ τῶν πτερύ- 

γῶν ἀποτέμῃ, τὸ χάλλος ἀφαιρήσεται. τὰ πτερὰ γὰρ αὖ- 
τῶν τὸ κάλλος ἐστὶν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ σῶμα." ὅτι δὲ χαὶ περι- 
σπούδαστος ἦν αὐτῶν ἡ ϑέα ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πάλιν 

φησὶν »»Πλλὰ τὰς μὲν νουμηνίας ὁ βουλόμενος εἰσῇει, τὰς 

δ᾽ ἄλλας ἡμέρας εἴ τις ἔλϑοι βουλόμενος ϑεάσασϑαι, οὐκ 

ἔστιν ὅστις, ἔτυχε. καὶ ταῦτα οὐχ ἐχϑὲς οὐδὲ πρώην, ἀλλ᾽ 
ἔτη πλέον ἢ τριάχοντῳ ἐστίν." 

φιτοταεεσειτετετοα τινα, 

χηδάνοτελε νἱξϊαπι ΘΡΙΓΌΤ6 5. διιοῖοῦ, αἱ ἐπῆν ἀ6 δοπίδοξιἃ δ18 
ταύτας δὲ οὐκ εἰσάπαξ γμοδβαϊέ δ ἡμέρας τοίογ ματα, λαμβάνει] 
ἀπολαμβάνεν Ατ᾿ϊδέοξθ 68. πρὸς ἡμέρας ΒΡΨ, ἡμέρας πρὸς Τ, εοἔ 
δοδυνοῖρῃ, οαϊίο, ἐν τριάκονϑ᾽ ἡμέραις Ατἰδέοίο}65. ὑπηνέμια 
ἐπηνέμια Β. ὠὰ «αἀᾷ. ., οπι. ΡΨ. ἐκλέπει -----ἣ ἄλεχτορίς 

οπι, Β. , δ᾽ ἐν οπι. Β. φησὶ περὺ αὐτοῦ οὕτως οὁτι. Β., 

ἘΠΙΡΟΙΠ 415 Ὑ υβι8. ὁπ|. Ὁ, 

397 ὁ. ταν] Γὐδτι ταῶν, Ψιάς 397 6. πυριλάμπους Ἀ. περι-- 
λάμπους ῬΥΤ,. οἱ. Ὁ. 

397 ἃ, Εἴ τις -- ἀναπτόμενοι. οηϊ. Ο. ΕἸ τις] εἴ τι Β; 
ἀναπτόμενον ΑΒΡ. ἀναπεάμενον ὙΠ, λόγῳ ὁπι. Β. ἔτη] ἔτι Β.. 
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Θ 57. Ταὼς δὲ λέγουσιν ᾿4ϑηναῖοι, ὡς φησι Τρύφων, 
τὴν τελευταίαν συλλαβὴν περισπῶντες χαὺ δασύνοντες. καὶ 

ἀναγινώσκουσι, μὲν οὕτως παρ υπόλιδι ἐν ᾿᾿στρατεύτοις, 
πρόκειται δὲ τὸ μαρτύριον, χαὶ ἕν Ἴθρνισιν ᾿Αριστοφάνους 

Τηρεὺς γὰρ. εἶ σύ; πότερον ὄργις ἢ ταὼς. 

χαὶ πάλιν 
θρνις δῆτα. τίς ποτ᾽ ἐστίν; οὐ δή που ταὗὺς; 

λέγουσι δὲ καὶ τὴν δοτικὴν ταῶνι, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ “ρι- 
στοφάνης. ἀμήχανον δὲ παρ᾽ ᾿“ττικοῖς χαὶ Ἰωσμ ἐν τοῖς 
ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν ὀνόμασι, τὴν τελευτῶσαν ἀπὸ φωνή- 

ἴ ἐντὸς ἀρχομένην δασύνεσϑαι. πάντως χὰρ εἶναι ψιλὴν αὐὖ- 
τὴν παρηκολούϑηχεν, οἷον νεῶς, λεώς, Τυνδάρεως, ΜΜενέ- 

λεὼς, λειπόνεώς, εὐνεώς, ΙΝείλεώς, πρῶος, υἱῦς, Κεῖὸς, Χιὸς, 

δῖος, χρεῖος, πλεῖὸς, λεῖὸός, λαιὸς, βαιῦς, φαιός, πηὸς, γόός, 

ϑοῦς, ὁὐός, ζωῦς. φίλαρχος γὰρ οὖσα καὶ ἡχεμονικὴ τὴν. 
φύσιν ῃ δασύτης τοῖς τελευταίοις μέρεσι, τῶν ὀνομάτων 

8398 οὐδαμῶς ἐγκαϑείργνυται. ὠνόμασται δὲ ταῶς ἀπὸ τῆς τά- 
σξως τῶν πτερῶν.“ ΣΣέλευχος δ᾽ ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ ᾿Ελ- 

397 6. ἀναγινώσχουσε ΡΨ]... ἀὠναγιγνώσκουσν ϑ μναῖ ἢ. δα! ῖο. 
ἐν "Ορνισιν»]  Υ. 101... ἀριστοφώνους ἈΒΡ. ἀριστοφάνης Ὑ1,. 
εἶ σύ. πότερον Ο. εἰς ὑπότερον ΑΒΏ. εἰς, ὑπόπτερον ΥΤΩ. 

καὶ πάλιν -τ οὐ δή που. ταῶς οπι. Ο- χαὶ πάλιν] Ὑ. 209. «τίς Α. 

τ ΡΨῈ,., ὡς ἐν τῷ αὐτῷ (ν. 884.) "Δριστοφάνης οἴη. Ὁ. ἐν τῷ. 
αὐτῷ Ὁ61,.. ἐν αὐτῷ ῬΨ,, Γιυοηΐηιις βογίμξιηι ἐν τῷ ἀγύρῳ. Παφιια 
ἴε5ο ἐν τῷ Αἰναγύρῳ.““ Οαβαιθοηιβ, Πα ἀγύρῳ νἱίζοδα βογιρία οοτ- 

ἱθοΐαγα νἱγὶ ἀοοξὶ 6556 νυἱάθέυν, χὰ ἴπ δἀϊίοηθ. ΑἸαΐπα ἐν αὐτῷ 5ἴμπ6 

διέϊουϊο δου ρέσμη 165 1556Έ, ὀνόμασιν οῃϊ. Β. τὴν τελευτῶσαν 
ΑΒΟ. τὴν τελευτῶσαν συλλαβὴν ῬΥΠΏ. 

397 ἔ( παρηκολούϑηπεν] παρηκολούϑησε Ἐϊαδέαίπἴυ5. Ρ. 1271, 13. 

νεθςς. Θὲ Βοααθηξία οὑπὶ 5ριυἹὰ ᾿Θ πὶ: ΒΟ δὲ ααυΐϊ ποπ᾿ οπιηΐα ἃ}- 

Ροϑβυϊὲ Ἐπιβέδε 5. Ρ. 1271, 10. βρ᾽ για θη οἄγεπὲ ΡῚ., λεώς 
εχ ΑΒΟ οὐ Ἐπυβίδεῃϊο δοοθϑβϑὶε, αι, ΡΎΪ,, ΙΚεϊὸς} κῖος ῬΥΤ,. 
οαπὶ ἀϊρμίποηρο ΑΟ'. οὲ ᾿πιβέαίμίι8. λεῖὸς δχοῖϊάϊε ἴῃ Βαβι}. ᾿ς 
Βαθθης ΑΒΌΟΡΥ, μέρεσι] μέρεσιν Β.. τῶν ὀνομάτων ον. Κ᾽, 

ἐγκαϑείργνυταν 1, δὲ Ἐξαδίαίμίυ5. ἐγκατείργνυται Ὁ» ὠνόμαο 
ὑσται ΟΡΨ. ὠνομάσϑαι 851}, 10. ταῶὡς) ταὼς ΟΡ, 568 116πὶ 5(ᾶἃ- 

εἶμι πὶ ϑϑΙθυοὶ γϑυδὶ5 ταὡῶς. , ' 
9398 ἃ. ἐν τῷ πέμπτῳ] ἐν ἕξω Β, καὶ σέλευχρᾳ δὲ φησὶ παρα-- 

λόγως τὸ ταῶὡς δασύνεσθαι καὶ περισπᾶσϑαν παρ᾽ ἀττικοῖς, τοῖς γὰρ 

πρώτοις τῶν --- Ο; Ἐϊιβίαί μὰ Ρ. 1271, 14. Σέλευκος δὲ τοῦτο ἄλλως 
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ληνισμοῦ., Ταῶς" παραλόγως δὲ οἱ ᾿Αττικοὶ καὶ δασύνουσι 
καὶ περισπῶσι. τοῖς δὲ πρώτοις τῶν φωνηέντων κατὰ τὰς 
ἁπλᾶς τῶν ὀνομάτων ἐκφορὰς συνεχφέρεσθϑαι ἐϑέλει, καὺ 
ἐνταυϑοῖ προφττουσω, καὶ τάχιον ἐχϑέουσα δι᾿ ἐπιπολῆς 
ἐστι τῶν λέξεων. τεκμαιρόμενοι οὖν ᾿᾿ϑηναῖοι καὶ διὰ τὴς 
τάξεως τὴν ἐνοῦσαν τῇ προσῳδίῳ φύσιν, οὐκ ἐπὶ τῶν 

φωνηέντων τιϑέασιν,. ὥσπερ τὰς ἄλλας, πρὸ δὲ τούτων 
τάσσουσιν. οἶμαι δὲ χαὶ διὰ τοῦ Π στοιχείου τυπώσασϑαι 

ΙΒ τοὺς παλαιοὺς τὴν δασεῖαν. διόπερ καὶ Ῥωμαῖοι πρὸ πάν- 
των τῶν δασυνομένων ὀνομάτων τὸ Η προγράφουσι, τὸ 
ἡγεμονιχὸν αὐτῆς διασημαίνοντες. εἰ δὲ τοιαύτη ἡ δασύ- 
τῆς, μήποτε ἀλόγως χατὰ τὴν τελευτῶσαν συλλαβὴν ὁ 
ταὺὡς πρὸς τῶν ᾿Δττιχῶν προσπνεῖται."“ 

58. Πολλῶν οὖν χαὶ ἄλλων ἐν τῷ συμποσίῳ περὶ ἕχά- 
στοῦ τῶν εἰσχομιζομένων ῥηθέντων, ἀλλὰ χἀγὼ, φησὶν ὃ 
“Δαρήνσιος, κατὰ τὸν πάντ᾽ ἄριστον Οὐλπιανὸν, προτείνω 
τι χαὶ αὐτὸς ὑμῖν" ζητήσεις γὰρ σιτούμεϑα " τὸν τέτρακα 

ο τί νομίζετε; καί τινος εἰπόντος, εἶδος ὀρνέου" ---- ἔϑος δὲ 

γραμματικῶν παισὶ πὲ ρὲ πάντων τῶν προβαλλομένων λέ- 
γειν, εἶδος φυτοῦ, εἶδος ὑρνέου, εἶδος λίϑου" --- ὃ “Ἰαρην- 

σιος ἔφη; Καὶ αὖτος, ἀνδρῶν λῷστε, ὅτι ὃ χαρίεις “4ρι- 

στοφάνης ἐν τοῖς ΄Ορνισν μνημονεύει ἐν τούτοις οἶδα 
᾿»Πορφυρίωνι καὶ πελεχᾶντι χαὶ πελεκίνῳ καὶ φλέξιδε χα 
τέτραχι καὶ ταῶνγι." ζητῶ δ᾽ ἐγὼ παρ᾽ ὑμῶν μαϑεῖν εἰ 
χαὺ παρ᾽ ἄλλῳ. τινὲ αὐτοῦ τις γίνεται, μνήμη. “Αλέξανδρας 
γὰρ ὁ Μύνδιος ἐν δευτέρῳ περὶ πτηνῶν ζώων οὐ τοῦ ρ- 

φράζει. σεμνύνας γὰρ καὶ αὐτὸς τὴν δασεῖαν τῷ προίττειν καὶ ταχιόν φη- 
ον ἐχθϑέειν καὶ δι᾽ ἐπιπολῆς εἶναι τῶν λέξεων χαὶ πρὸ τῶν φωνημώτων 
(εοτγεῖσα φωνηέντων) τάττεσθαι, ἐπάγει, εἰ. δὲ τοιαύτη ἣ δασύτης, ἀλό- 
γως ἄρα κατὰ τὴν τελευταίαν συλλαβὴν τοῦ ταὼς πρὸς τῶν ᾿“ττικῶν 
προσπνεῖται. προάττουσα Ὁ, πράττουσα ΡΥ͂Ι,.. ἐπιπολῆς. ΑΒΟΏ. 
ἐπιστολὴς ΒΥ͂Ι,, 

398. ἢ. ὀνομάτων οηι. Β. ὅ ταὡς Ῥ. ὃ ταῶς Ὑ1.. ποῦ ταῶς 
Γ. τοῦ ταὼς Ἐὐαιβέδέῃ ιι8. πάντ᾽ ἄριστον] ϑοιῖθοθαίαν πάντα ἄρι- 
στον. δὲ γραμματικῶν Β. Τιοροθδέιν δὲ χαὶ γραμματικῶν, 

998 6. τῶν προβαλλομένων ΡΙ,. τῶν οπι. Υ. ὅτυν ὃ χαρίεις 
Το σορθαΐαν ὅτο χαρίεις, ἐν τοῖς "Ορνιοι] Υ'΄. 882. ἐν τούτοις 
οπ:.. Β, πελεχᾶντι ἴ,. πελεχᾶνν ῬΨΥ͂. πελεκίνῳ ῬΨ.,, πελε- 
χκίννῳ ΑΒ, τέτραχι]) τίτρακι Β. πτηνῶν ζώων) ζώων οπ!. Β. 
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ψιϑος τοῦ μεγάλου μνημονεύει, ἀλλά τινος τῶν σμιχροτά- 
ἃ των. λέγει γὰρ οὕτως »ὙἹέτραξ, τὸ μέγεϑος ἴσος σπερμο- 
λόγῳ, τὸ χρῶμα κεραμεοῦς, ὀυπαραῖς στιγμαῖς χαὶ μεγά- 

λαις γραμμαῖς ποιχίλος, καρποφάγος. ὅταν ὠοτοχῇ δὲ, 

τετράζει τῇ. ΨΑ χαὶ ᾿ Ἐπίχαρμος ἕν Ἥβας Τάμῳ; 

«Ἱαμβάνοντι γὰρ 
ὄρτυγας, στρουϑούς τε, κορυδάλλας τε φοιγνικείμονας; 

τέτραγάς τὲ σπερματολόγους χαγλαὰς συχαλλίδας. 
χαὶ ἐν ἄλλοις δέ φησιν 

ἮΙν δ᾽ ἐρωδιοί τε πολλοὶ μαχροχαμπυλαύχενες, 
᾿ τέτραγές τε σπερματολόγοι. 

ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐδὲν ἔχετε, σιωπᾶτε, γὰρ, ἐγὼ καὶ τὸ ὄρνεον 
6 ὑμῖν ἐπιδείξω. ἐπιτροπεύων γὰρ ἐν Μυσίᾳ τοῦ χυρίου αὖ- 
τοχράτορος, καὺ προϊστάμενος τῶν τὴς ἐπαρχίας ἐχείνης 
πραγμάτων, τεϑέαμαι ἐπὶ τῇ χώρᾳ ἐχείνῃ τοὔρνεον. χαὶ 
μαϑὼν οὕτω καλούμενον. παρὰ τοῖς υσοῖς καὶ Παίοσιν, 

ὑπεμνήσϑην ἔχ τῶν παρ᾽ “Αριστοφάνει εἰρημένων τὸν ὅρ- 
γιϑα. νομίζων δὲ χαὶ παρὰ τῷ πολυμαϑεστάτῳ ᾿Αριστοτέ- 
λει. μνήμης ἠξιῶσϑαι τὸ ζῶον ἐν τῇ πολυταλάντῳ πραγμα- 

τείᾳ  ὀχταχόσια γὰρ εἰληφέναι τάλαντα παρ᾽ “Δλεξάνδρου 
τὸν -“Σταγειρίτην λόγος ἔχεν εἰς τὴν περὶ τῶν ζώων ἕστο- 

998 ἀ. μεγάλαις] μελαίναις Οχρτο 581: ΔΙ] Θοαμρία8. ἐν Ἥβας 
γάμῳ οηϊ. Β. Ο πᾶθο ἑὰπέυσπι μαθεξ, φησί που ἐπίχαρμος » ἀγλαὰς 

συχαλλίδας. ἔστε δὲ εἶδος πτηνοῦ. Ὑ. 1. λαμβάνοντε ΑΒΡ, λαμβά- 

ψοντα Ὑἴ.. Ὑ. 2. ΤΑΡτὶ στρουϑούς τε καὶ. καὶ ἀο]οντε ΡοΥΒΟΠι5. 

κορυδάλλας ΑΒ, χορυδάλας ΡΥ. φοινικείμονας ῬΟΓΒΟΠαΒ. 
φοινικοείμονας  ΟΔΒΔΙΒΟΠα5. φοινικονείμονας Ὑ],. φιλοκονείμονας ΑΒΏ. 

φιλονοχείμονας Ῥ, αυἱ ἴπ πιᾶγρίηθ φιλοκονείμονας, Υ. 3. τὲ σπερ-- 
ματολόγους ΒΟΥΒομυ5. ΌΤΙ σπερματολόγους τε. ᾿ κἀγλαὰς] θεῖ 
καὶ ἀγλαὰς. συκαλλίδας Ο. συκαλίδας ῬΥ͂Τ., Ψ1ά6 δά 11. Ρ. 6 Ὁ. 

δέ φησιν οπι. Β. Ἢν δ᾽ τοροβίζιπι εχ 6ὅ. Γἰθιὶ ἠδ᾽. 
ΡΥ μακρὸν καμπυλαύχενες. Ἑπιοπάδίιηι ὁχ ΘΟ. υδἱ μακροχαμπυ-- 
λαΐχενοι. τέτραγες] τέτραπες Θὅ. τὲ σπερματολύόγου θῦ. 1,6« 

δορδίαν τὲ καὶ σπερματολόγοι. 

398 6. παρ᾽ ἀριστοφάνει Β. Τιοροθαίαν ὑπ᾽ ᾿““ριστοφάνους. 
τὸν ὄρνιϑα) τὴν ὄρνυϑα δοιιινοῖρα. φαϊέῖο. “ΣΣταγειρίτην] σταγυρί- 

τὴν Β., 
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ἵς ρίαν" ὡς οὐδὲν δὗρον. περὶ αὐτοῦ λεγόμενον, ἔχαιρον ἔχων 
ἐχεγγυώτατον μάρτυρα, τὸν χαρίεντ᾽ “““ριστοφάνη. ἅμα δὲ 
ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ εἰσηλϑέ τις φέρων ἐν τῷ ταλάρν 
τὸν τέτραχα. ἣν. δὲ τὸ μὲν μέγεϑος ὑπὲρ ἀλεκτρυόνα τον 

μέγιστον, τὸ δὲ εἶδος. πορφυρίωνι παραπλήσιος" καὶ ἀπὸ 
τῶν ὥτων ἑχκατέρωϑεν εἶχε κρεμάμενα, ὥσπερ οἱ ἀλέχτρυό- 

99 »ές, τὰ χάλλαια" βαρεῖα δ᾽ ἦν ἡ φωνή. ϑαυμασάντων οὖν 
ἡμῶν τὸ εὐανϑὲς τοῦ ὄρνιϑος μετ: οὐ πολὺ καὶ ἐσκευα-- 
σμένος. παρηνέχϑη; καὶ τὰ φρέα. αὐτοῦ ἦν παραπλήσια 
τοῖς τῆς μεγάλης στρουϑοῦ, ἣν καὶ αὐτὴν πολλάχις κατε- 

δαισάμεϑα. 
50, ΨΥΩΑ͂Ι. ὁ τὴν τῶν ᾿Δτρειδῶν κάϑοδον πεποιηχὼς 

ἐν τῷ τρίτῳ φησὶν 

ΟἾσον δ᾽ “Ἑρμιονεὺς ποσὶ χαρπαλίμοισι μετασπὼν 

ψύας ἔγχε εἴς γύξε. 

“Σιμάριστος δ᾽ ἐν τρίτῳ “Ξυνωνύμων οὕτως γράφει ο Ὀσφύος 
ν» αὖ ἐκ πλαγίων σάρκες ἐπανεστηκυῖαν ψύαι. τὰ δὲ ἑκατέ- 

ρωϑεν κοιλώματα λέγουσι χύβους, γαλλίας.“ Κλέαρχος δ᾽. 
ἐν δευτέρῳ περὶ σχελετῶν οὕτως φησὶ ,.Σάρχες μυωταὶ 

χαϑ'᾽ ἑκάτερον μέρος, ὡς οἱ μὲν ψύας, οἱ δὲ ἀλώπεκας, οἵ 

δὲ γερρομήτρας καλοῦσι. “ μγημογεύει . δὲ τῶν ψυῶν καὶ 
ἹἹπποχράτης ὁ ἱερώτατος. ,ὠνομάσϑησαν δ᾽ οὕτως διὰ τὸ 

ῥᾳδίως ἀποψᾶσθϑαι, ἢ οἷόν τις οὖσα ἐπιψαύουσα σὰρξ 

398 Γ᾿, ἐχεγγυώτατον] ἐγγυώτατον Ῥ,Ἡ χαρίεστ᾽ Β. χαρίεντα ΡΎΤις 
ἀριστοφάνη Ὑ1,. ἀριστοφάνην ΒΡ. κάλλαια] κάλλεα ΒΡ, 

399 ἃ. χαὸ τὰ χρέα] τὰ οπι. Β. τοῖς τῆς Α. «τοῖς οπι. ῬΥ͂Ι,: 

"4τρειδῶν] “Ἡρακλειδῶν Θαδαυθοπαβ, Ῥοδίαθ Ιοοὰπὶ Οπιῖδὶς Ὁ, 
ἐν τῷ τρίτῳ] ἐν γ᾽ Β. φησὶν Ἶσον]. φησὶ Ιγῖσον Θαδαυ- 

ῬΟΠι8. μιετασπὼν Ἀ, μετασπῶν ἘΥΤ,. ψύας) -ψοίας Οάδαῦρο- 
ΠῸ5, απο ψοιὰς 5001 δια] σία ροϑβέυϊδέ, “Σιμάριστος] σίμαρος Β. 
"ΠῚ ἸΔΥΒΊΠΘ Ὦ δἀβογιρέαπι οὗ σέμαρος. Οοπῇ, δὰ 390 ἔ. δ᾽ οἱ. Β. 

οὕτως γράφει ὁ. Β. 

ον. ; 
999», ψύαι] ψύων Ὁ, Κλέαρχος δ᾽ ἐν δευτέρῳ] πλέαρχος 

ἐν β'΄ Β, οὕτως φησὶ οπι. Β. τοῦς μυωταὶ ϑέορβαπυς ἴῃ. ὙΠοβαυσο 

Ρ- 10839. Βουϊθεθαίυν μυῶται. μὺσηταὶ Ὁ... - ,Ψεφρομήτρας δίερβα- 
8, Ἰθ]άθμη. ΓΑΡΥΙ γευρομήτρας, ᾿“Ἱπποχράτῃς]. 1μ0ο15. ΡΠ αν θιι8, 
ἀθ. φαίθυϑ υἱάθ δηποίβδεϊομομι. ἢ -τοἷον .(Ο, ἢ οπι. ΡΥ. 
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χαὶ ἐπιπολῆς τοῖς ὀστέοις ὑπάρχουσα. μνημονεύει αὐτῶν 
χαὶ Εὔφρων ὁ κωμικὸς ἐν Θεωροῖς , 

ο. «Τοβός τίς ἐστι καὶ ψύαι καλούμεναι" 
ταύτας ἐπιτεμὼν πρὶν ϑεωρῆσαι μαϑών. 

00. ΟΥ̓ΘΑ4Ρ. Τηλεκλείδης «Στερροῖς 
Ὡς οὖσα ϑήλυς εἰκότως οὔϑαρ φορῶ. 

Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ “τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν: φησιν ἀκ ὰ 
σπανίως δ᾽ ἔστιν εὑρεῖν τὸ οὖϑαρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων 
λεγόμενον" ὑπογάστριον. 'δὲ μόνον ὡς ἐπὶ τῶν ἰχϑύων εν 
γέται. ΣΣτράττις ᾿Δταλάντῃ 

ἃ Ὑπογάστριον ϑύνγνου τι ἐἰρυάδην. 
Θεόπομπος Καλλαίσχρῳ 

᾿Ιχϑύων δὲ δὴ 
ὑπογάστρι᾽ ὦ Δάματερ. 

ἐν δὲ Σειρῆσιν ὑπήτρια καλεῖ τὰ ὑπογάστριω λέγων οὕτως 
Θύννων τε λευκῶν “Σικελικῶν ὑπήτρια. 

61. Ἵ4ΤΩΣ. περὶ τούτου ὁ μὲν ὀψοδαίδαλος ᾿4ρχέ- 
στρατος οὕτως φησὺ 

Τοῦ δὲ λαγὼ πολλοὶ τε τρόποι, πολλαί τὸ ϑέσεις 
σχευασίας εἰσίν. ἜΡον δ᾽ οὖν ἐστιν ἄριστος, 

ἂν πεινῶσι μεταξὺ φέρῃς χρέας ὀπτὸν ἑχάστῳ, 
6 ϑερμὸν, ἁπλῶς ἁλίπαστον, ἀφαρπάζων ὀβελίσκου, 

5 μικρὸν ἐνωμότερον. μὴ λυπείτω δέ σ᾽ δρῶντα 

μνημονεύει αὐτῶν καὶ ΑΡΨ, μνημονεύει αὑτῆς καὶ ΒΔ511. 1,.. μνημονεύει 
χαὶ Β. ΕΠΡὮΓοπὶ5 Ἰοουπὶ οπὶ. Ο. ' 

399 ο. ἐπιτεμὼν ἈΡ. ἐπιτεμῶν ΨΙ,. φέρω] φορῶ Βοτϊρέαπι 
ΧΙΝ.. ν. θδ06 ὁ. δ᾽ οπι. Β. τῇ τετάρτῃ Οαρ. 2. τῶν. ἵστο-- 
ριῶν ὁπ’. Β. Ῥοβέ φησὶν ἱπάϊοανγ! ]Ἰᾶσαπαπι. Οαβαιυθοπὺθ Πᾶθς 
ἂθ 580 ἰπβϑῦυϊέ τὰς φλέβας τε πίμπλασϑαν φυσσεωμένης (φυσεωμένας 

Ἡετγοάοέιυ5) τῆς ἵππου καὶ τὸ οὖϑαρ χατίεσϑαϊι. 
399 ἃ. ὑπογάστριον ϑύννου ΒΡ οἱ ΨΙΗ, ν. 302 4. ὑπογάστριον δὲ 

ϑύννου Ψ1,. τι) τὲ 302. κἀκροκώλιον] [ωἰγϊ καὺ ἀκροκώλιον, 
ϑεόπομπος ἰχϑύων ὑπογάστρια Ὁ. ὕὑπογάστρε ὦ] 1ἰϊθτὶ ὑὕπογα-- 

αν πο (ὑπογαστριω "Ἃ) γ6] ὑπογαστρίῳ. Οοτγοοίαπι ὁχ ΨΗ. γΡ. 802 6. 
ἘΡῚ ὑπογάστριον ὦ. δδμονες 9502. ΘΗΦΑΗΕΡΙ Α, διά μάτερ Β. 

διάμαρτε ΡΥΙ, λέγων οὕτως͵ οπι. Β. ὃ μὲν ὀψοδαίδαλος 

οαν, Β. οὕτως φησὶ οτι. Βὲ- ΟΥ͂. 1. πολλαὶ ϑέσιές τε ἰαοοθδῖυϑ 

Ρ. "209. πολλιὲ τε θέσεις" μὲν ον, Υ. 2. εἰσὲν ΒΒ. εἰσὶ! ΡΥ", 

Υ. 3. φέρῃς] φέρευς ΒΡ. “αὐ ϑοσῦ ἈΠῈ ΐ 
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ἐχῶρα στάζοντα χρεῶν, ἀλλ᾽ ἔσθιε λάβρως. 

αὖ δ᾽ ἄλλαι περίεργοι ἔμοιγ᾽ εἰσὴν διὰ παντὸς. 
σχευασίαι, γλοιῶν καταχύσματα » καὶ χατάτυρα, 
καὶ κατέλαια λίαν, ὥσπερ γαλῇ ὀψοποιούντων. 

ἸΝαυσικράτης δ᾽ ὃ. κωμῳδιοποιὸς. ἐν. Περσίδι σπανίως, φη- 
ζ σὶν, ἔστιν εὑρεῖν. δασύποδα περὶ τὴν ̓ “ττικήν. λέγει δ᾽ ὧδε 

Ἔν τῇ γὰρ ᾿Δττικῇ τίς εἰδὲ πώποτε 
λέοντας, ἢ τοιοῦτον ἕτερον ϑηρίον;. 
οὗ δασύποδ᾽ εὑρεῖν ἐστιν οὐχὶ ῥάδιον. 

“Αλκαῖος δ΄. ἐν Καλλιστοῖ καὶ ὡς πολλῶν ὄντων. ἐμφανίζει 

διὰ τούτων : 
-Κοριαννον. εἶναί τι ΕΆΡΟΡΝ ἵγα. τοὺς δασύποδας, 

οὖς ἄν λάβωμεν, ἀλσὶ διαπάττειν ὃ ἔχῃς. 
0 62. Τρύφων δέ φησι, Τὸν λαγὼν ἐπ᾿ αἰτιατικῆς ἐν 

Δαναΐσιν “Ἱριστοφάνης ὀξυτόνως χαὶ μετὰ “τοῦ ν λέγει 
«“ύσας ἴσως ἂν τὸν λαγὼν δυπαρλάδειεν ὃ ὑμῶν. 

χαὶ ἐν Δαιταλεῦσιν 

᾿Δπόλωλα" τίλλων τὸν λαγὼν ὀφϑήσομαι. 
Ξενοφῶν δ᾽ ἐν Κυνηγετικῷ χωρὶς τοῦν λαγῶ χαὶ περι-- 
σπωμένως.. ἐπεὶ τὸ καϑ᾽ ἡμᾶς ἐστι λαγός. ὥσπερ δὲ ναὸν 
λεγόντων ἡμῶν ἐκεῖνοί φασι νεὼν χαὶ λαὸν λεὼν, οὕτω. 

λαγὸν ὀνομαζόντων ἐχεῖνοι λαγὼν ἐροῦσι. τῇ δὲ τὸν λαγὸν 
" ἑνιχῇ αἰτιατιχῇ ἀχόλουϑός ἐστιν ἢ παρὰ “Σοφοκλεῖ ἕν 

᾿Δμύχῳ σατυρικῷ πληϑυντικὴ ὀνομαστιχὴ 

᾿; 

399 6. Ψ, 06. ἔσϑιε ΨἹ,. ἔσϑε ἈΓΡ᾿ .“ Ψ, 8. γλοιῶν Ὁ. γλυῶν 
ΡΨΙ. Ψ. 9. γαλῇ ὀψοποιούντων Ὁ. γαλὴ ὀψοποιοῦντες ΡΥΤ,. 
ἹΝαυσιχρύτης γοίπι5 ἰπ ἘΧΟΘΡρΡ 5. Ρ. 879. ΤΑΡΡῚ ναυκράτης. 
κωμῳδιοποιὸς ΑΒ. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Τ,, 

99 ΕΥΥ΄ῷ 2. ἤ τε τοιοῦτον Ο; ᾿“λκαῖος δ δ᾽ οπι, Β. 

διὰ τούτων οπι. Β. ΑἸοδοὶ νουββ οπιὶδιέ Ὁ. εἶνα τὰ ἀ6- 
Ἰεμᾶο τὸ ποῦ υἱάθέῃν βαπᾶββε Ῥουρίυβ Ἐπιεπά. νο]. ΠΙ. ῥ. 17. 
οὺς ὧν Ἑοιρίιβ. ΠΙθΓῚ οὗς ἐὰν, 

400 ἃ. ᾿Αὐἰβεορμβᾶπῖβ νϑύϑυπι Ὁτη. Ὁ, 6 “2ύσας] μύσας ἸΔ608- 
Β'υ8. Ρ, 211. ξυναυπάσειεν ΑΒΌΡ, ᾿συναρπάσειεν ὙἹΤ,. ὑμῶν 
ΒΡ, ἡμῶν 1. ἐν Κυνηγετικῷ)] ᾽άς Βοππείάεγαπι δα Ψ, 1. 
ἔοτι δὲ τὸ χαϑ' ἡμᾶς παὶ τὸ Ἰωνικὸν λαγός. σοφοκλῆς, γλαῦκες, ἰκτῖνοι, 
λαγοί Ὁ. Μωϊέὰ οχ ἤος ἰοςὺ βιιπιβὶέ Επδέδεπλι5 υὴ ὦ 1594, 14. 

ἜΘΘΑΝ ᾿Αμύκῳ Ἰ,. ἀμύχλῳ ΡΥ, 
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Γέρανοι ̓  ᾿ χελῶναι ᾿ γλαῦχες » ἐχεῖνοι; “λαγοί." Ἔ Ν ἥ 
τῇ δὲ λαγὼν. ἡ διὰ τοῦ ὦ παραπλησίως προσαγορεθομένη 
λαγῷ παρ᾿ Εὐπόλιδι ἐν Κόλαξιν' να πάρα᾽ μὲν" ̓βατίδες 
χαὶ λαγῷ καὶ γυναῖχες εἱλίποδες.“. εἰσὶ δ᾽. οἵ χαὶ ταῦτ᾽ 

ἀλόγως. χατὰ “τὴν τελευτῶσαν. "συλλαβὴν "περιδπωμένως 

προφέρονται. δεῖ δὲ ὀξυτονεῖν. τὴν λέξιν, ΩΝ ἐπειδὴ τὰ" εἰς. ος 

ο λήγοντα τῶν ὀνομάτων ὁμότονά" ἐστε; χῶν βεταληϑῇ εἰς 

τὸ ὦ παρ᾽ “πττικοῖς" -ψαὸς γεὼς, κάλος 'κάλως;. οὕτως δ᾽ 

ἐχρήσατο τῷ ὀνόματι. χαὲ ᾿ξπίχαρμος χαὶ᾿ “Ἡρόδοτος, καὶ 
ὃ τοὺς. Ἰυδ νι: ποίήσας.. εἰτά. ἐστι τὸ μὲν ᾿Ἰαχὸν ἐναρινὰ 

“Ταγὸν ταράξας πῖϑε τὸν ϑαλάσσιον. 
τὸ δὲ λαγὼς Δττιχόν.. εἰμεν δὲ 'καὺ ἡ ττιχοὶ. “λαγδβ, ὡς 

ὃ “Σοφοκλῆς τὸ ΠΎΤΝ ι 

Μεέρανον, κορῶναι; ὠλωδρες.ν ἐχτῖγοι; λαγοί. 

τὸ μέντοι »Ἡ πτῶκα λαγωόν“ εἰ, μέν ἐστιν ᾿Ιωνικὸν, πλεο-- 
ἃ γάζει τὸ ὦ,, εἰ δ᾽ ̓ φττικὸν, τὸ ο. λαγῷῶᾳ δὲ λέγεται κρέα. 

63. ἩΗγήσανδρος δ᾽ ὃ Δελφὸς ἐν ὑπομνήμασι κατὰ 
τὴν Αντιγόνου. τοῦ Τογατᾶ. φὴσι «βασιλείαν τοσοῦτον πλῆ- 
ϑος, γενέσθαι. λαγῶν. ἐν. ᾿Αστυπαλαΐίᾳ, ὡς τοὺς ᾿“στυπα-- 

» . δι, ἧς ᾽. πῶῶὰ , ΗΑ » 

λαιεῖς περὶ -αὐτῶν ᾿μαντεύσασϑαι. χἀὶ τὴν ΤΠ υϑίαν εἰπεῖν 

κύνας τρέφειν καὶ κυνηγετεῖν" ἁλωῶγαΐ τε ἐν ἐνιαυτῷ πδλέΐους 
: Γι, Χκὺ γι 

᾿ 

χελῶναν ΑΒΡΥ. κορῶνα, 6Χ 400 ο ἤδλθθον Β8811. 1. ἐκεῖνον 

Ὁ, ἴἤχτινοι ΡΥ͂Ι,, ἐχτῖνες Ἡπιδέα Πἴπ5. Ρ. 1534, 15. ᾿κτῖνον καὶ στᾶπι- 

πιδίϊοιι5 ΗΘ πιδπηϊ Ρ. 920. ἐχτὶς χαὶ »ταιηηδίου5 Μ5. δρᾶ. Βνυηο-- 

Κίαπι ἴπ Ἰοχίοο ΒΟΡΠΟΟΙΪΘΟ ἴῃ λαγός, ἐκτῖνες, ἀθ αὰυὰ [Ὀτπῖὰ υἱᾶθ 

Ῥγδϑίθν 81108 Ἐέγιθο. Μ,, ἤουὶ μοίθδὲ πὲ ψϑυιπι. 511: ο . λαγὼ 
δοῖνν ΘΙ 5}ι. λαχὼ ΡΥΙ,. ἘΞ ΡΟΙ 415. νοῦρα δέει ΨΗ, Ρ. 280 Ὁ: 
ὉΝ1 γἱάθ᾽ αυδ6 δέία!!, Ὁ μᾶθο. ἰδμέυχῃ Δρροϑβυϊέ; εὔπολωες βατίδες καὶ 

λαγὼ καὶ γυναῖκες εἰλίποδες,, ᾿ ἕνα “πάρα ΑΒ. ἵνα μὴ πάρα ῬΎ].. 

. εἱλίποδες Ρ δε 280. Εὐλέτοδες Νς.,.... τὴν] λέν». οἷν, Β.΄. 

λήγοντα τῶν ὀνομάτων οι, Β... ; Ι 

400. ο. νεὼς δ΄, ΑΒΡ, οπις Ὑ,, ἱπίου: ἠρθηδ τι οί ᾿ἰδμς ἐἠμοινεδε ἴω} 

γάλος δὲ χάλως ἴ,. χαλὸς χκαλὼς ΑΒΡΥ͂. “αὸς --- κάλως, ὁπι,.8., 

«Ἱαγὸν] Απιρβῖ8δθ οχ Σφερδόνῃ, νθυβαβ: υἱάρ Χ, ν,.440.ἅ,; 

αὐ 

πῖϑι] ΕΠ πεέϑει, Οογγοοζαη ὁχ 440... Ργνορύρι' πῦϑιε Βαπὸ ὙΘΥΒ ΩΝ 

δἰία!ε Ομ] 5.65. Αὐιϑέορῃ. ὕ8βρ. 1480... .ὃ σοφοκλῆς δ. ΑΡο- 

χϑΐ ὁ. ἐχτῖίνοι] ἔκτεινον ῬΎΤΩ, οπιδοταπέ ΑΒ, ἡδέβ. 00 Ἰν 

Ἢ πτῶχα λαγωόν) 1114, χγ 310, 
400 ἃ. λαγῷα] λαγῶα ΡΥ]. ᾿ ἐν. αἀπομάμαβν ΟὩ]. 8. 
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τῶν ἑξακισχιλίων. ἐγένετο δὲ τὸ πλῆϑος τοῦτο. ̓ ἠναφάίου 
τινὸς ἐμβαλόντος δύο λαγωοὺς εἰς τὴν νῆσον". ὡς καὶ πρό- 
τέρον ᾿Δστυπαλαιέως τιγὸς ἀφέντος. δύο πέρδικας εἰς. τὴν 

᾿Ανάφην τοσοῦτον πληϑος ἐγένετο πε ρδίκων ἐν τῇ ““νάφῃ 

ὡς κινδυνεῦσαι ἀναστάτους γενέσθαι τοὺς χατοικοῦντας. 

χατ᾽ ἀρχὰς δὲ ἡ. μὲν: “Τστυπάλαια οὐκ εἶχε λαγὼς, ἀλλὰ 
πέρδικας. πολύγονον δέ ἔστι τὸ ζῶον ὁ λαγὼς, ὡς Ξένο- 

φῶν εἴρηχεν ἔν τῷ -Κυνηγετικῷ. καὶ “Ἡρόδοτος δ' οὕτως 

χῃσὲ ἸἸοῦτο. μὲν ὅτι ὃ "λαγὼς ὑπὸ πάντων ϑηρεύεται, 

καὶ ϑηρίου χαὶ ὄρνιϑος καὶ ἀνϑρώπου, οὕτω δή τι πο-- 

λύχονόν. ἐστιν, ἐπιχυΐσχει τε μόνον πάντων ϑηρίων". καὶ 
τὸ μὲν δασὺ τῶν, τέκνων ἐν τῇ γαστρὶ, τὸ δὲ ψιλὸν, τὸ 

Ε δὲ ἄρτι ἐν τῆσι μήτρῃσι πλάσσεται. τὸ δ᾽ ἐπαναιρέεται."“ 
Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν γίγνεσθαί φησι 
παρόμοιον τῷ λαγῷ ζῶον τὸν χούνικλον χαλούμενον, γρό- 

φων οὕτως .,Ο δὲ κούνικλος χαλούμενος πόρρωϑεν μὲν 
ὁρώμενος εἶναι δοχεῖ λαγὼς μιχρὸς, ὅταν δ᾽ εἰς τὰς χεῖ- 
ρας λάβῃ τις, μεχάλην ἔχει διαφορὰν καὶ χατὰ τὴν ἐπι- 

φαυμον καὶ κατὰ τὴν βρῶσιν. γίνεται δὲ τὸ πλεῖον κατὰ 
101 ΡΥΡᾺς, μνημονεύει, δὲ αὐτῶν χαὶ Ποσειδώνιος ὁ φιλόσοφος 

ἐν τῇ ἱστορίᾳ. καὶ ἡμεῖς εἴδομεν πολλοὺς χατὰ τὸν ἀπὸ 
Διχαιαρχείας πλοῦν ἐπὶ Νέαν πόλιν. νῆσος γάρ ἐστιν οὐ 
μαχρὰν τῆς γῆς χατὰ τὰ τελευταῖα μέρη τῆς Δικαιαρχείας, 

τὸ πλῆϑος τοῦτο ΑΒΟΡ, τοῦτο τὸ πλῆθος Ὑ]. ἐμβαλόντος ΑἸΔΟ, 
ἐμβάλλοντος ΡΨΠ,, 

400 6. γενέσϑαν ΑΒΟΡ, γίνεσθαι ὙἹ,. ἐν τῷ (τῷ οπι. Β) 

Κυνηγεττικῷ] Ψ, 13. Ἡρόδοτος) 1Π|, 108. δ᾽ οὕτως οπι. Β. 
ἐπικυΐσχει τε] ἐπικυΐσκεται ἩἨονοποίαβ. ἐπικυΐσχεν ΟΠ}1550 τε Εἰπ- 

βέαίπίαρ Ρ. 908, 3. τὴσυν Ο, ταῖς ΡΥΙ,. μήτρησι ΑΒΟ, μή- 
τύαισιν ΕὟΤ,. 

400 (. ἐπαναιρέεται Ἐπ αδέδέμ 5. Ρ. 908, 4. ἐπαναίρεταν ΑΓΡ, ἐπ᾽ 

ἀναίρεται ὙΠω. ἀναιρέεται Ἡδτοδοίι5. ἘΠ αδίδ 15 ἱπέογργθέδέαν ἐπανα- 
λαμβάνεται. “Πολύβιος ΧΙ. 3, 10. νο]. ΠΙ, Ρ. 388. υδὶ κύνιχλος 
ΒΟΙΙ᾽ ἔπγν τῇ δωδεκάτῃ} Τιοροθδίαν τῷ ιβ΄. τῇ ιβ΄ ΒΡ. τῶν 
οὔϊ. Β. γίγνεσϑαι) γίνεσθαι Β.. γράφων οὕτως Ὁ δὲ οι, Β, 

χούνιχλος) ἔφη ἀααᾷ. Β. κατὰ τὴν βρῶσιν ΑΒΟΡ, κατὰ βρῶ- 
σιν Τ,. κατὰ ϑρῶσιν Υ. πλεῖον) μέρος δ44. ἘΟΙγθταΒ, 

401 ἃ. πολλοὺς κατὰ ΑΒ. πολλοὺς αὐτῶν χατὰ ῬΥ͂Ι,. Τιθοὰπιὶ 
ὁπ. 6, Ζικαιαρχείας) διπαιαρχίας ΒΡ πέχοχαθ 1060, 
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ὑπ᾿ ὀλίγων μὲν Χατοικουμένη, πολλοὺς δὲ ἔχουσα τοὺς 
κουγίχλους. τούτους. χαλοῦνται δέ τινες χαὶ χελιδονίωι 

λαγωοί. μνημονεύει δὲ αὐτῶν Δίφιλος ἢ Καλλιάδης ἐν 
δε κον: οὕτως 

Τί τοῦτο: ποδαπὸς οὗτος: 
8. χελιδόνειος, ὁ δασύπους, γλυκεῖα, δ᾽ ἡ μέμαρκυς. 

Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ εἰχοστῃ τῶν ἱστοριῶν περὲ τὴν Με- 
" σαλτίαν φησὶ λαγωοὺς γίνεσϑαι δύο ἥπατα ἔχοντας. Ἢ 

θ4. ΣΎΟΣ δὲ ἀγρίου ἐπεισενεχϑέντὸς, δὲ κατ᾽ οὐ- 
δὲν ἦν ἐλάττων τοῦ χαλοῦ γραφομένου Καλυδωνίου, Πρὸ- 
βάλλω, τὶς ἔφη, σοὶ ζητεῖν, φροντιστοὶ καὶ λογιστὰ Οὐλ- 
πιανὲ, τίς ἱστόρηχε τὸν Καλυδώνιον σὺν ϑηλειάν τε γεγο- 
ψέγαι καὶ λευκὸν τὴν χρόαν. ὁ δὲ σφόδρα φροντίσας καὶ 
τὸ προβληϑὲν ἀποδιοπομπησάμενος, ᾿αλλ᾽ ὑμεῖς γε, ἔφη, 
ἄνδρες γάστρωνες, εἰ μὴ κόρον ἤδη ἔχετε τοσούτων ἐμπλη- 

ο σϑέντες, ὑπερβάλλειν μοι δοχεῖτε πάντας τοὺς ἐπὶ πολυ- 

φαγίᾳ διαβοήτους γενομένους" χαὶ τίνες εἰσὶν οὗτοι ζητεῖτε. 
προφέρεσϑαι. δίκαιόν ἐστιν ὑμῶς σὺν τῷ σ σὺς ἐτυμώτε- 
παρα παρὰ τὸ σεύεσϑαι γὰρ χαὶ ὁρμητικῶς ἔχειν τὸ ξῶον 
εἴρηται. τέτριπται δὲ καὶ τὸ λέγειν χωρὶς τοῦ κατ᾽ ἀρχὰς 
σ ὗς: οἱ δὲ σὺν εἰρῆσϑαν οἷονεὺ ϑῦν, τὸν εἰς ϑυσίαν 
εὐθετοῦντα. νῦν δὲ, εἰ δοχεῖ, ἀποκχρίνασϑέ μοι, τίς μνὴ- 

τούτους οτη. Β. χελιδονίαι Ὁ. χελιδόνιαι ΒΥ]... δὲ αὐτῶν οι. Β. 
ὈΊΡΆΠ: Ἰοσαπὶ οπι. χελιδόνειος Ν εἰ πο ΚΙ 5 δα Μάπαπᾶνιιπι 

Ῥ. ΧΧ. ϑΒουιθοθδίαγ χελιδόνιος, γλυκεῖα Μεοϊποκία5, γλαυχία ΨΈ,, 
γλαύχια Ῥ. ΑἸΙΟΡ πος ἔγαρτηθπέαπι σου θὲ ΠΟΡγάθιβ δα Ατὶ- 
βίοριι. Ρ]α ν, 861. Ρ. 44. 

5. τοῦτο; ποδαπὸς οὕτοσί; 

8. χελιδονίας δδὲ δασύπους, ὦ Τλαὺὐκία" 

ἠδὲ μίμαρκυς. 

ϑεόπομπος ἐν χ' ἱστοριῶν Β., 
401 ΡΝ. προβάλλω] προβάλλων Β. σοὶ ϑομννοῖσἢ. σὺ Α- ὁπ]. 

ΡΥ. πάλιν φροντιστὴν καὶ λογιστὴν τὸν οὐλπιανὸν ὃ ῥήτωρ οὗ- 

τος φησί. ὅτι ἐτυμώτερον τὸ οὖς μετὰ τοῦ σ Ὁ, “ σφόδρα] οὗ σφόδρα 
Βοδνγοῖρη. 65ΟΘὃὡΐὑμεῖς δοπυνοῖρῃ, ἰδεῖ ὑμῖν. τοσούτων Α, το-᾿ 
σοῦτον ῬΥΤ,. ἐμπλησϑέντες ΑΒΡ. ἐμπλασθϑέντες ΨΤ,. 

401] ο. σὺν Ρ. σὺν ΨΠ.. ἐτυμώτερον ΒΌ εἐ Ἐπβέδαηῖιι5. Ρ. 

1872, 8. ἑτοιμότερον ΡΥ]. σῦν εἰρῆσθαι ΑΟΡ, συνηρῆσϑαι ΜΠ. 

ἀποχρίνασϑε Β,., Τιοβεθδίαν ἀποκρίνεσϑε.᾿ 
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μογεύει χατὰ τὸ σύνϑετον. ὁμοίως ἡμῖν συάγρου ἐπὶ τοῦ 
συὸς τοῦ ἀγρίου ΖοφοΣλῆς μὲν᾽ γὰρ ἐν “Αχιλλέως Ἔρα- 

ἃ σταῖς ἐπὶ κυνὸξ᾽ ἔταξε τοὔνομα ἀπὸ τοῦ σῦς ἀγρεύειν λέγων 
᾿ ΤΣ δ᾽ σύαγρε, Τηλιωτικὸν τρέφος. 

ὅπταρ᾽ ἩἩροδύτῷ" δὲ ὄνομα “κύριον Σύαγρος, «““άχων γένος, 
ὃ πρὸς 1ἐλωνὰ τὸν “Συρακόσιον πρεσβεύσας περὶ τῆς πρὸς 

τοὺς ηδους μμ γύψου ἐν τῇ ἑβδόμῃ. χαὶ Αἰτωλῶν δὲ 

οἶδὰ “στρατηγὸν “Ξὔαγρον,. οὗ μνημονεύει Φύλαρχος ἐν 
τετάρτῃ ἱστοριῶν. ̓ χαὺ ὃ Μημόκριτος ἔφη, ᾿Δ4εἰ ποτε σὺ, ὦ 
Οὐλπιανὲ, οὐδενὸς μεταλαμβάνειν εἴωϑας τῶν παρασχευα- 

ο ξομένων πρὶν μαϑεῖν εἶ ἥ χρῆσις μὴ εἴ τῶν ὀνομάτων 
παλαιά. κινδυνεύεις οὖν ποτε διὰ ταύτας τὰς φροντίδας, 
ὥσπερ ὃ Κῶος Φιλητᾶς ζητῶν τὸν καλ ̓οὔμενον ψευδολόγον 
τῶν λόγων, ὁμοίως ἐχείνῳ διαλυϑῆναι. ἐσγνὸς γὰρ πάνυ 
τὸ σῶμα διὰ τὲς ξητήσεις. γενόμενος ἀπέϑανεν, ὡς τὸ πρὸ 
τοῦ μνημείου. αὐτοῦ ἐπίγραμμα δηλοῖ 

“Ξεῖνε, Φιλητᾶς εἰμί, λόγων ὃ ψευδόμενός μὲ 
“ὥλεσε καὶ γυχτῶν φροντίδες ἑσπέριοι. 

65. Ἵν᾽ οὖν μὴ καὶ σὺ ζητῶν τὸν σύαγρον. ,“ἄφαυαν- 
ϑῆς, μάϑε ὅτι ᾿Αντιφάνης μὲν ἐν “Φρπαζομένῃ οὕτως ὠγό- 
μασε 

ἔ “αβὼν ἐπανάξω σύαγρον εἷς τὴν οἴχίαν 
τῆς νυχτὸς αὐτῆς καὶ λέοντα καὶ λύχον. 

Διονύσιος δὲ δ᾽ τύραννος ἐν τῷ Δδώνιδι ᾿ 
Νυμφῶν ὑπὸ σπηλυγγα τὴν αὐτόστεγον 
σύαγρον ἐχβόλειον. εὔϑηρον χλύειν, 

ᾧ πλεῖστ᾽ ἀπαρχὰς ἀκροϑινιάζομαι: 
“ὰν 

᾿Αχιλλέως ἐρασταῖς) Ἐτ. 5, ν. 609, 

401 ἃ. πηλιωτιχὸν ΑΒΟΡ εὐ Ἐπβέαίπῖυ8 Ρ, 1872, 12. παλιωτι ἡ 
κὸν Ὑ1.. τρέφος] βρέφος Ο δὲ Ἐϊαδέαἐῃϊιι, “Ἡροδότῳ] ΨΗ, 158. 

συρακόοιον Β. συρακούσιον ΡΥΤ.. : 

401 6. κινδυνεύεις οὖν] κινδυνευούσεὶις οὖν Β,, Φιλητῶς} φιλι- 
τὰς ἈΒ Βὶο δ ἰηῆγαι ἀφαυάνθδῇς) ἀφ ϑῆς Β. 

401 ἢ ἀδώνιδι Α, ἄδων: ῬΥΙ,. ΠΙΟΉν 811 γΟΥΒα8. ὁπι. Ὁ. 
Ὗ. 1. σπήλυγγα ΡῚ,. σπήλογγα ν, τὴ») 1100} τὸν, ΑἸ τὰν 601 5 

τοχοτιπξ οὲ Νυμφᾶν, ,, 2. ἐχβόλειον ΑΒΡ, ἐκβέλειον 1, 

Υ. 3: 9] ὦ 1: ὦ Ρὶ τ 
ΑΥ̓ΗΕΝΆΕΌΒ, ΗΝ ; 57 
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υΤυγκεὺς δ' ὁ ὃ “Σάμιος. ἐν τῇ πρὸς ̓ Απολλόδωρον ἐπιστολῇ, 
λ09 γράφει οὕτως αἶνα τὰ μὲν «αἴγεια τοῖς παισὶ, τὰ δὲ συά- 

γρια μετὰ τῶν φίλων αὐτὸς ἔχῃς: Ὃς χαὶ Ἱππόλοχος δὲ ὃ 
Μακεδὼν, οὗ ἐμνημονεύσαμεν ἐν τοῖς πρὸ τούτων, ἐν τῇ 
πρὸς τὸν προειρημένον «Τυγκέα ἐπιστολῇ ἐμνήσϑη συάγρων 
πολλῶν. ἐπεὶ δὲ συ καὶ τὸ προβληϑέν σοι ἀποπροσπε- 
ποίησαι περὶ τῆς χρύας τοῦ Καλυδωνίου. συὸς, εἴ ᾿ τις αὖ- 

τὸν ἱστορεῖ λευχὸν τὴν χρόαν γεγονότα, ἐροῦμεν ἡμεῖς τὸν 

εἰπόντα. τὸ δὲ μαρτύριον ἀγέχνευσον σύ. πάλαι γὰρ τυγχάνω. 
ἀνεγνωκὼς τοὺς Κλεομένους τοῦ Ῥηγίνου διϑυράμβους, 

Ι ὧν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Μελεάγρῳ τοῦτο ἱστόρηται. οὐχ. 

ἀγνοῶ δὲ ὅτι οἱ περὶ τὴν ΖΕικελίαν κατοιχοῦντες ἀσχέδω-. 
ρον καλοῦσι τὸν σίαγρον. Αἰσχύλος γοῦν ἐν «Ῥδορχίσι πα- 
ρειχάζων τὸν Περσέα τῷ ἀγρίῳ τούτῳ συΐ φησιν ᾿ 

ἬἜδυ δ᾽ ἐς ἄντρον ἀσχέδωρος ὡς. ΨᾺ 

χαὶ ΣΣχληρίας ---- εἷς δ᾽ ἐστὶν οὗτος τῆς. “Ππαλικῆς πόλο: 
μένης κωμῳδίας ποιητὴς, γένος. Ταραντῖνος 5το ἐν. Μελεά- 
γρῷ φησὶν 

Ἔνϑ'᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ γέμειν βυκὰ 
οὔτ᾽ ἀσχέδωρος νεμόμενος χαπρωώζεται- 

ς ὅτι δὲ «“ἰσχύλος διατρίψας ἐν ΣΣιχελίᾳ πολλαῖς χέχρηται 

φωγαῖς “Σικελικαῖς οὐδὲν ϑαυμαστόν. 
θθ. ΠΠεριεφρέροντο χαὶ ἔριφοι. πολλάκις, ποιχίλως ἐσχευα- 

σμένοι" ἄλλοι δὲ καὶ πολὺ τοῦ ὁποῦ ἔχοντες, οἴτινες. οὐ 

402 ἃ. οὗ ἐμνημονεύσαμεν)] ΤΡ, Ῥ. 128 ἃ. ἂν τοῖς πρὸ τού- 
των δαᾶ, 1,. ὁπ). ΡΥ. πρὸς τὸ») τὸν θὁπι, Ἐ. τὸ προβλη- 
ϑέν σοι] Ῥ. 401 Ὁ, τὴν χρόαν γεγονότα οτι. Β. 

402 Β. ἀγνοῶ) ἀναγνοῦς Β. Ἀδβοδν Ιοοὰπιὶ δείξατε Ἕαβια. 
ἔμῖ5 ρ. 1872, 5. “Σιαληρίας Οο]οπίοπῖαξ δᾶ Θγταϊαὶ πθτὰπι ἀ6 

Ῥορεϊβ Ρ. 406. 1ἴδτὶ σχίρας. ἘΠῚ8Β γεγϑαβ 5πὸ ροδέδε ποπιξδο αἵ- 
τὰ Ἐπιβέδέμ 5 Ρ. 1872, Θ. ἵπιϊξδξαβ δυΐοπι 6δβϑὲ ἘΠ ρΙ 415 ΗῚρ- 

ΡοΙγεϊ νυ. 74. ᾿ 

ἔνϑ᾽ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ φέρβειν βοτὰ 
οὔτ᾽ ἦλθέ πω οἰδηοος --. ᾿ ι 4τὴ 

μελεάγρῳ ΑΒΡ. μελεάγρῳ δὲ ΨΠ.. φησιν οηϊ. Β,. ἔνϑ’ 
οὔτε] ἔνϑ᾽ ὅτε Β, ΧΕ »" 

402 ο. ὅτι δέ] ὅτε καὶ Β. πολὺ τοῦ ὁποῦ ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΙΒ, 
11θγὶ πολλοῦ τοῦ ὁποῦ. ἴπ Ὁ πᾶδο Ομιΐββᾶ. 
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τὴν τυχοῦσαν ἡδονὴν παρεῖχον ἡμῖν, καὶ γὰρ τὸ τῆς αἰγὸς 
χρέας τροφιμώτατόν ἐστι, Κλειτόμαχος γοῦν ὃ Καρχηδό- 

γιος, οὐδενὸς δεύτερος τῶν ἀπὸ τῆς νέας χαδημείας χατὰ 
τὴν ϑεωρίαν ὧν, Θηβαῖόν τινὰ ἀϑλητὴν ὑπερβαλεῖν ἱ ἰσχύϊ 

“4 φησὶ τοὺς χαϑ'᾽ ἑαυτὸν, χρέασιν αἰγείοις χρώμε ἙγΟΥ,. εἴτο-- 

γοι γὰρ καὶ γλίσχρον, χυμοὶ χαὶ πολὺν χρόνον ὑπομένειν 
ἐν τοῖς ὄγκοις δυνάμενοι. ἐσχώπτετο δ᾽ ὃ ἀϑλητὴς διὰ τὴν 
ἀπὸ τῶν ἱδρώτων δυσωδίαν. τὰ δ᾽ ὕεια καὶ ἄρνεια κρέα 

ἀδιαπόνητα ταῖς ἕξεσιν ὑπάρχοντα ῥῷστα φϑείρενδάι διὰ 
τὴν πιμελήν. τὰ δὲ παρὰ τοῖς χωμῳδιοποιοῖς λεγόμενω 
δεῖπνα ἡδίστην ἀκοὴν. παρέχει τοῖς ὠσὶ μᾶλλον ἢ ἢ τῇ φά- 
ρυγγι" ὥσπερ τὰ παρ᾽ ᾿Αντιράνει μὲν ἐν ᾿Ακεστρίᾳ 

Κρέα δὲ τίνος ἥδιστ᾽ ἂν ἐσϑίοις. (φησί) 8, μέ τς, 
εἰς εὐτέλειαν.. τῶν προβάτων μὲν οἷς ἔνι 

Θ μήτ᾽ ἔρια μήτε τυρός" ἀρνὸς, φίλτατε. 

τῶν δ᾽ αἰγέων κατὰ ταὔϑ᾽ ἃ “μὴ τυρὸν ποιεῖ" 
ἐρίφου. διὰ τὴν ̓ ἐπικαρπίαν γὰρ τῶν ἁδρῶν 
ταῦτ᾽ ἐσϑίων τὰ φαῦλ᾽ ἀνέχομαι. 

ἐν δὲ Κυχλωπὶ φησι 

Τῶν χερσαίων δ᾽ ὑμῖν ἥξει 
παρ᾽ ἐμοῦ ταυτί" 
βοῦς ἀγελαῖος, τράγος ὑλιβάτης, 
αἱξ οὐρανία ὗ κριὸς τομίας, 

κάπρος ἐκτομίας, ὑς οὐ τομίας, 
δέλφαξ, δασύπους, ἔριφοι, κα 
τυρὸς χλωρὸς, τυρὸς ξηρὸς, 

τὸ τῆς αἱγὸς] τὸ τοῦ αἰγὸς Β, ἀκαδημείας ΑΒ. ἀκαδημίας ῬΎΤΙς 

ἑαυτὸν] ἑαυτὴν Β. . 

402 ἅ. χωμῳδιοποιοῦῖς ΑΒ, κωμῳδοποιοῖς ῬΎΤ,, μὲν ἕν ᾿άκε- 
στρίᾳ] μὲν ἀκιστρίᾳς Β΄ ὉὙΨ,1. ἥδιστ᾽] κύδιστ᾽ Ο, Ἐοτγίαβθο. μά- 
λιστ᾽ νοὶ, ἐσϑίοις ΑΒΟ, ἐσθίον ΡΥ͂Ι.. Ψ. 2. μὲν] μὲν ἐν Β., 

402 6. , ὃ. φίλτατε οπὶ, Ὁ, Ψ. 4. δ᾽ αἰγέων ϑομννοῖρῃ, 
ΤΑΡνῖ δὲ αἰγείων. - ταῦϑ᾽ 1 δοθοθαίιν ταὐτὰ. τυρὸν ποιεῖ 
ΑΒ. τυροποιε ῬΝΤ,. ν. ὃ. ἁδρῶν Α΄. ἀνδρῶν ΡΥ. ν, 6. 
φαῦλ᾽ ΒΒ. φαῦλα ἈΡ, φαυλότατ᾽ ΟΥ̓́Τ. Υν. 3. τραγος] ταῦρος Ὁ. 

ὑλιβάτης Τ,. ὑλιβάτας ῬΥΨ. ὑληβάτας Ο. ν. 4: 5.7. -- 9 
δἰία!ε Ἐπιϑίαςἶπ5 Ρ. 1524, 13. ΨΥ, 0. Ιπἀϊσανὶ Ιασαπδηι. 

57.Κ 
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ἐν 

ἀρ8 

τυρὸς᾽ κοπετὸς; τυρὸς ξυστὸς, 
τυρὸς τμητὸς, τυρὸς. πηκτός.᾽ 

67. ἹΜνησίμαχος δ᾽ ἐν Ἱπποτρόφῳ τοιαῦτα. παρα- 

σχευᾶξζει 

Βαῖν᾽ ἐκ 'ϑαλάμων κυπαρισσορόφων 
ἔξω, Μάνη" στεῖχ᾽ εἰς ἀγορὰν, 
πρὸς τοὺς “Ἑρμᾶς, 
οὗ προσφοιτῷσ᾽ οἱἑ φύλαρχοι, 

5 τοῖς τὲ μαϑητὰς τοὺς ὡραίους, 
οὺς ἀναβαίνειν ἐπὶ τοὺς ἵππους 
μελετᾷ Φείδων καὶ χαταβαίνειν.. 
οἶσϑ᾽ οὺς 'φράζω: 
τούτοις τοίνυν ἄγγελλ᾽ ὁτιὴ 

10 ψυχρὸν τοὔψον, τὸ ποτὸν ϑερμὸν, 
ξηρὸν φύραμ᾽ » ἄρτοι ξηροί" 
σπλάγχν᾽ ὀπτᾶται χναῦρ , ἥρπασται, 
κρέας ἐξ ἅλμης ἐξ ξήφηται, 
τόμος ἀλλᾶντος, τόμος ἠνύστρου, 

1ῦ χορδῆς ἕτερος; φύσκης ἕτερος 

διαλαιμοτομεῖϑ'᾽ ὑπὸ τῶν ἔνδον" 
χρατὴρ ἐξερροίβδητ᾽ οἴνου" 
πρύποσις χωρεῖ" λείπεται κόρδαξ' 
ἀχολασταίνει γοῦς μειρακίων" 

ο0 πάντες δ᾽ ἔνδον τὰ χάτωϑεν ἄγω»; 

δ᾽ ἐν οι. Β. 

Δ02 ἔ, . 1. 1εῖθνῖ χυπαρισσοτρόφων. ἙἘπιοηάανιῦ ΟΑΒΔΌΒΡΟΠιΙ5. 
Υ. 8. “Ἑρμᾶς ἑρμῆς Β. Υ. 4. οπιΐδιε 6, ν. 7. Φείι 

δὼν ΒΟ, φίδων ΡΥ͂ΤΑ Υ. 8. φράξω] φράζων Β. ν. 9. ὁτιὴ 
ΑΟ. ὅτι ΡΨ. ὙΥ͂. 10. ποτὸν] ποτὲ (. Υ, 11. ἄρτοι] ἀρ- 
του ΒΡ. ξηροῖ ξῆρον Β. 

Δ08 ἃ. '΄. 12. ὀπτᾶται] ὥπτηται σαϑαιθοητι5. χναύρ᾽ χναυοὴ 
Α, χαύνω ῬΥΨΙΠ.. ν΄ 16. διαλαιμοτομεῖϑ᾽ 1,. διαλεμοτομεῖϑ᾽ ΡΥ͂. 

γ. 17. Ἐπδέαεῃιι5 Ρ. 1719, 48, τὸ χρατὴρ δ᾽ ἐξερροίβδητ᾽ οὔ- 
νου ἴσον τῷ ἐξηντλήϑη "καὶ ἕξω πίϑου ἐφάνη. Ψ. 18. λείπεταν δὰΐ 

φτογγυρέιπι, ἃς ἐ δηβροποπάιπι πρόποσις χωρεῖ" 1 κόρδαξ λείπεται. 

ἀχολασταίνει 1 νοῦς μειρακίων, κόρδαξ ΒΟ, σχόρδαξ Ἢ Υ19ὲ 
ἀχολασταίνει) κολασταίνει ΒΒ. “ιειρακίων ἀν». μειράκιον ΛΈ. 

κειρακέουν ῬΥ],. Ψν. 20. δ᾽ οπι. 6, 
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μέμνησ᾽ ἃ λέγω, πρόσεχ᾽ οἷς ; φράξω. 
χάσχεις αὐτύςς 
βλέψον δεῦρ᾽ , εἴ πως αὐτὰ φράσεις. 

αὐτίκ᾽ ἐρῶ σοι πάλιν ἐξ ἀρχῆς" 
95 ἥκειν ἤδη καὶ μὴ μέλλειν" 

τῷ τε μαγείρῳ. μὴ λυμαίνεσϑ'᾽, 
ὡς τῶν ὄψων ἑφϑῶν ὄντων, 

ὀπτῶν ὄντων, ψυχρῶν ὄντων, 
χαϑ'᾿ ἕχαστα λέγων. βολβὸς, ἐλάα, 

80 σχόροδον, καυλὸς, χολοχύντη, ἔτνος, 
᾿ϑρῖον, φυλλὰς, ϑύννου τεμάχη, 
γλάνιδος, γαλεοῦ, δίνης, γόγγρου" 
φυξῖνος ὅλος, χορακῖγος ὅλος, 

μεμβρὰς, σχόμβρος, Η 
85 ϑυνυὶς, κωβιὸς, ἡλακατῆνες, 

κυνὸς οὐραῖον τῶν ̓ ᾿χαρχαριῶν, 
γάρχη βάτραχος, πέρχη, σαῦρος, 

τριχίας, φυλὶς, βρίγχος, τρίγλη, 

χκόχχυξ, τρυγῶν, σμύραινα ,) φάγρος, 

ν᾿, 21. μέμνησ᾽ Ο. μέμνησθ᾽ ἈΒ, μέμνηϑ' ῬΥΨΤ,, Ψ. 21. αὐτός 
αὕτως ἸΔοοθ 5118, οὗτος, δὰ βοαιιοπίϊα τοίογοπάιδη, Οαδαυθοπαδ. 

σ 
Υ, 22. φράσεις ΑΒΟ, φράζεις Ὑ1.. φράζεις Ῥ. 

408 "ε Υν. 26. μὴ ΒΟ. μήτε ΡΥΙ,. λυμαίνεσθαι Ὁ. ΨΥ. 29. 

δον θδέιν ἐλαία. Υ. 30: κολοκύντη ΑΒΌΡ, κχολοχύνεα Ψ΄. κολο- 
χκύνϑα 1,. Ψ. 31. ϑύννου --- γόγγρου] Ὀοπῇ, ἘρΒίρραμι ΥΠ. 

Ρ. 322 ἀ. Ὑ, 33. φυξῖνος] 1Τλθτιὶ φυξίχινος, Υ. 34. σκόμ-- 
βρος --- ἡλακατῆνες αἰέυε ΨΗ. Ρ. 301 ἀ. Ψ. 35. ϑυννὶς] ϑύν- 

φος 901. κωβιὸς --- οὐραῖον] 18ἄθτι γοθ]8. αὐϊέαν ΜΘπδμάθν 
ὙΠ. νΡ. 30Ὶ1 ἁ. ἡλακατῆνες ἀοάϊ οχ 30]. ἠλακατήνος. Β. ἡλακας 

τίνος ΡΥ. ἡλακατῖνος 1,. γ. 836. Βδοιιθεθδίυσ οὔραιον. οὐραῖον 

τοοίς 30]. τῶν καρχαριῶν --- κόκκυξ αἰέα! ΨΠΙ. Ρ. ὁ 22 6. 

παρχαρίῶν δομνν εἶ ση. χαρχαρίων ΡΤ. Ξαρχάρων 322. Οπΐβη Ὁ, αι 

Ροϑέ οὔραιον 816 Ρογρδίξ, καὶ μυρία τοιαῦτ᾽ εἰπὼν ἐπάγενγ πᾶς δὲ κατ᾽ 

οἶκον ----. Ψν. 97. σαῦρος) βου ρεθαίυτ σαυρός. Υν. 38. τρι- 

χίας] τριχείας Ἐ,, βρίγκος ἄφδά!ϊ ὁχ 322. δὲ Ἰοοὸ Βρμῖρρι ἐδίάθπι 

ΔΡΡοΒιίο. Τμορορδίυν βρίγχος. 
408 ς. Υ. 40. 41. δεέυ!ε ὙΠ, τ. 329 ἀ. Υ. 40. -- 44. 

{ππᾷθην ἔδγπιθ νογβίθιις πείταν ἘΡΗρρυ8 ΨΗ. Ρ. 322 6. 
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40 μύλλος:; λεβίας, σπάρος, αἱολίας, ἊΝ 

ϑρᾷττα, χελιδὼν. χαρὶς, τευϑὴς, : ᾿ 
ψῆήττα, δρακαινὶς, 

πουλυπόδειον, σηπίω, ὀρφὼς, 
χάραβος, ἔσχαρος γ ἀφύαι, βελόναι, 

45 χεστρεὺς " σχορπίος, ἔγχελυς Ἶ ἄρτοι, 

χρέα τ᾽ ἄλλα τὸ πλῆϑος ἀμύϑητον" ᾿ 
χηνὸς, χοίρου, βοὸς, ἀρνὸς, οἰὸς, 

χάπρου, αἰγὸς, ἀλεκτρυόνος, γήττης, 

κίττης, πέρδικος , ,. ἀλωπεχίου. 

80 χαὶ μετὰ δεῖπνον ϑαυμαστὸν ὅσ᾽ ἔστ᾽ 
ἀγαϑῶν πλήϑη. 

πᾶς δὲ κατ᾽ οἴκους μάττει, πέττει, 
τίλλει, κόπτει, τέμνει, εὕει, 
χαίρει, παίζει, πηδᾷ, δειπνεῖ, 

55 πίνει, σκιρτῷ, λορδοῖ, κεντεῖ,.. 
θινεῖ. σεμναὶ δ᾽ αὐλῶν ἀγαναὴδ 
φωναὶ, μολπὰ, χλαγγὰ, ϑράττει, 
γεῖται, πνεῖται. χούραν Κασίας 
ἀπὸ γᾶς ἁγίας ἁλίας “Συρίας 

60 ἐσμὴ σεμνὴ μυχτῆρα δονεῖ 

“ 
΄ 

Ψ. 40. μύλλος 322. 829, Βοιθεθδίυν μυλλὸςς. λεβίας ΡΥ͂, λεβιὰς 
εἰ 329. σπάρος 322. 3290, σπάρος σκάρος ΑΒΡΨ. σπάρος σκώ-- 
ροις᾿ Τ,. Ψν. 41. ϑρᾷττα ἀράϊ εχ 329, ϑράώττα ΡΥΙ.. ϑρίττα 

ἘΡΙΙρΡΡα5 Ὁ. 922. Υ, 43. πουλυπόδειον) δοΓοθαέιι πολυπόδιον. ὦ 
Υ. 44. ἔσχαρος] ϑδοιθοθαίαν ἐσχάρος. ἐσχαρὸς 5ονιπέι" ἀρυά 

ἩΠΤΟσυ ομΐαπι: ἔσχαρος τδοία. Αἰμοπαθὰβ ὙΠ. Ρ. 9580 ἃ.  Ψ. 4. 
ἄρτοι] ἄρτος Β. ψ. 49. κίττης οπι. Β. Ψ. δ2. --- δ06. πᾶς --- 

“πίνεν αἰία!ξ Ἐϊιιδέδειιβ Ὁ. 1524, 8. Ψ. 583. εὔεο Ο δὲ Επιϑία- 
{ππι5. εὔεε ΡΎῚ,, Βοιδοπάσπι νἱἀθέαν δεύει. 

408 ἃ. ν. 586. βινεῖ] χινώ Ὁ, ποη Ἐπιβίδίμι 5. ἀγαναὶ 14-. 
οΟὈβιι5. Γἰδτὶ ἄγαν αἵ, ν. 57. μολπὰ, χλαγγὰ Ἀσ΄ οὲ Επδία-- 
τμῖα5 Ρ. 1524, 9. μολπη κλαγχὴ Ἀ ἱπέον γϑυβα8. μολπῷ, κλαγγᾷ ΡΥΙ,. 

ϑράττει ὁπ. Ο οὐ Ἐπιβίδιῃίυ5. Ψ. 59. γὰς] γῆς Β. 
ἁγίας ϑομτνεῖρῃ. ἄγίας ΡΥ... ᾿Υ, 60, -- 68. δέξατε Ἐπιβέδεμῖτια 

Ρ. 1024, 9. Πὶ58. δαάι15, λίνδος ἀνϑθηρόν τι εὐῶδες ὁμώνυμων “ῳδῳ 
τῇ Ῥοδίᾳ πόλει" μίνϑος δὲ οὗ πάντως κύπρος ἢ παρὰ τῇ κωμῳδίᾳ παρ᾽ 

ὑπόνοιαν, ἀλλ᾽ ἣ λεγομένη διαλελυμένως μὲν. καλὰ μίνϑη, συνθέτως δὲ 

καλαμίνϑη. περὶ δὲ κίνδου ζητητέον. Ψ. 60, μυχτῆρ᾽ ἁδονεῖ Β. 
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λιβάνου μακροῦ, σμύρνης, καλάμου, 
στύραχος καὶ βάρου 
λίνδου, κίνδου, χίσϑου, μίνϑου. 
τοιάδε δόμους ὁμίχλη κατέχει 

66 πάντων ἀγαϑῶν ἀνάμεστος. 
θ8. ᾿Επὶ τούτοις λεγομένοις παρηνέχϑη ἡ ῥοδουντία 

καλουμένη λοπάς" περὶ ἧς ἐξετραγῴδησεν ὃ σοφὸς ἐχεῖνος 

ες μάγειρος : πρὶν χαὶ ἐπιδεῖξαι ὃ τι φέρει. διεχλεύασέ τε 
τοὺς πάνυ μαχγείρους γενομένους ; ὧν καὶ μνημονεύων ἔφη, 
Τί τοιοῦτον ἐξεῦρεν ὃ παρὰ ἀνϑίππῳ τῷ χωμιχῷ μάγει- 
ρος, ὃς ἐν τῷ ᾿Εγκαλυπτομένῳ τοιάδε ὠγκώσατο 

Σόφων ᾿Ακαρνὰν χαὶ Ῥόδιος Δαμόξενος 
ἐγένονθ᾽᾽ ἑαυτῶν συμμαϑηταὶ τῆς τέχνης" 

ἐδίδασκε δ᾽ αὐτοὺς ΖΕιχελιώτης “άβδαχος. 
ῇ οὗτοι τὰ μὲν παλαιὰ καὶ ϑρυλούμενα 

5 ἀρτύματ᾽ ἐξήλευψαν ἐκ τῶν βιβλίων, 
καὶ τὴν ϑυείαν ἠφάνισαν ἐκ τοῦ μέσου, 
οἷον λέγω κύμινον, ὄξος, σίλφιον, 
τυρὸν, κορίαννον, οἷς ὃ Κρόνος ἀρτύμασιν 
ἐχρᾶτο, πάντα. φίλων τὸ εἶναί θ΄, ὑπέλαβον 

Ψ. 61. ψιίοβυπι μακροῦ ὁπ. Ο εἔ Ευδβέαξῃϊαϑ. ψ. 62. καὶ ἀε- 

Ἰεπάιϊιπι. χκαὺ βάρου οπν. Ο εἴ Ἐπ5(δίδ 5. ,. βάρου, λίνδου Β. 
ΒοΡΒο θαΐαν βαρουλίνδου, βάρου ᾳυϊά 5ϊρπΙῆσοε π δπποίαϊίοπο 6χ- 

Ρ!ἰοαθίέατ. Υ. 6083. χίσϑου] μίσϑου Β, μιαϑοῦ ΡΥ͂ οὐ ΕΟ ἢ 

. βἀϊέῖο, χκεσϑοῦ 1... ΟΠπιϊϑῖε Ο οὲ Εἰπιβέαι πα. Υ. 68. Ῥοϑθέὲ ἀνά- 

μέστος ἵπ Ο δεχυϊέιν, ταῦτα δὲ πάντα ἡδίστην ἀκοὴν παρέχεν τοῦς ὡοὶ 

«μᾶλλον ἢ τῇ φάρυγγι: ααᾶθ οχ ρΡ. 402 ἀ, 5υμπιρίᾶ ϑυηί. "Ἐπὶ 

. ἐπεὶ .Β. 

τ 403 6, ξἔπιδεῖξαι] ἐπιδείξας Β. διεχλεύασε Β. 1 ΡΟ ΑΓ διε- 

χλεύαζε. ᾿ ἔφη] φησὶ Β. ᾿Ανϑίππῳ]. ᾿Δἀναξίππῳ αϊοκομανῖα5 

“δα ἘύυτιρΙ4195 ΗΙρροϊγέαπι τ. 205 ". 6δἔ ἴμ 0 01115 πὶ Νὶ Τ', νο]. 1. 
φ. 0602. εἰ Ῥίογβοπιβ δά Μορθγίη Ρ. 74. ὃς δἀᾶτάϊε ϑοθνν εἰ 6 Ὶι. 

ὠγκώσατο Ο(. ὠγκήσατο ΑΒ, ἡγήρατο ΡῬΥΈ,. γ. 2. ἐγίνονθ', 

ξαυτῶν συμμαϑητῆς τέχνης Β, Ψ. 8. «“ώβδακος] λάβδηκος Β. 

..493 ἢ Ψ. 4. οὗτοι] οὗτος Β. ΒοΓΙΒ δ ἰΣ ϑρυλλούμενα. 
Ὑ. ὁ. ϑυείαν Οαδδυβθοπα5, Τὐθν: ϑυίαν. Ψ. 9. πάντω --- χρώμε- 
γον ὉΠ. (. φίλων (φίλῶν Β. φ-λον Ὁ. ἀρ" ὙΠΙΘθΡαδΐαμι.) τὸ} 
Νοῖ ρμογϑαπᾶνιε παθο Τουρῖιβ Ἐπιοπά, γὙ0]. {Π10 ν. 70. αυἱ ἡλίϑιον 
Ῥοϑβυϊ. 
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10 τὸν τοῖς τοιούτοις παντοπώλην χρώμενον. ᾿ 
αὐτοὶ δ᾽ ἔλαιον καὶ λοπάδα καινὴν, πάτερ, . 
πῦρ τ᾽ ὀξὺ χαὶ μὴ πολλάκις φυσώμενον. 
ἐποίουν" ἀπὸ τούτου πᾶν τὸ δεῖπνον. εὐτρεπές. 
οὗτοί τὲ πρῶτον δάχρυα καὶ πταρμὸν πολὺν. 

45. ἀπὸ τῆς τραπέζης καὶ σίαλον ἀπήγαγον, 
τῶν Σ᾿ ἐσθιόντων ἀνεκάϑηραν τοὺς πόρους. 
ὃ μὲν οὖν “Ῥύδιος πιών τιν᾽ ἅλμην ἀπέϑανε" 
παρὰ τὴν φύσιν γὰρ τὸ ποτὸν ἦν. Β. μάλ᾽ εἰκότως. 
«4. ὁ Σόφων δὲ πᾶσαν τὴν ᾿Ιωνίαν ἔχει, 

Φ0 ἐμὸς γενόμενος, ὦ πάτερ, διδάσκαλος. 
καὐτὸς φιλοσοφῶ καταλιπεῖ εν συγγράμματα 
σπεύδων ἐμαυτοῦ καινὰ τῆς τέχνης. Β. παπαῖ" 
ἐμὲ καταχόψεις, οὐχ ὃ ϑύειν μέλλομεν. 
Α. τὸν ὄρϑρον ἐν ταῖς χερσὶν ὄψει βιβλία 

95 ἔχοντα χαὶ ζητοῦντα τὰ χατὰ τὴν τέχνην, 
οὐδὲν χονδρεύουσι διαφέρω τ᾿ ᾿“σπενδίου. 
γεύσω δ᾽, ἐὰν βούλῃ, σὲ τῶν εὑρημένων. 
οὗ ταὐτὰ προσάγω πᾶσιν ἀεὶ βρώματα. 
τεταγμέν᾽ οὐϑύς ἐστί μοι πρὸς τὸν βίον" 

80 ἕτερ᾽ ἐστὶ τοῖς ἐρῶσι καὶ τοῖς φιλοσόφοις, 
χαὺὶ τοῖς τελώναις.. μειράκιον ἐρωμένην 
ἔχον πατρῴαν. οὐσίαν κατεσϑίει". 

404 ἃ. '΄. 10, «ὸ»] τῶν Ῥ. τοῖς ΑΡΥ͂,, τοῖσι 1. - τοιού- 

τοῖς ὁ5Ὸ δᾷαϊιϊ. ᾿ παντοπώλην ΑΒ παντοπώλαις 8, ᾳιοᾷ φεΐάπι 
ἤῃ Ρ 71, 504 80 οδάδπι πιᾶπιὶ σου θοΐαπι θϑύ. {. 1]. ἔλαιον 

(ἔλαιο ῬΡὴ] ἐλεόν τε Τουρῖα5. Υ. 12, καὶ μὴ δἀᾶ, ἴ,. οπι, ΡΥ. 
ΟΥ̓. 15. ἀπὸ ΑΒΟΡ. ὑπὸ ΙΓ. Υ. 10. ἀνεκάϑηραν Ος ἀνε» 

χάϑαραν ῬΨΠ.. ᾿ τῇ. 

404 νυ. Ν. 21. φιλοσοφῶ ἌΒΟ. φιλόσοφα ῬΥ͂Τ,. Ψν. 22. και- 
γὰ] πολλὰ Ῥ. παποῦ] ϑουι θοθαΐαν παπαί, ν. 23. -- 26.«0ῃῃ}3». [ἐ 

ν. 28, κατόψεις Β΄. ὟΥ. 25. τὰ δἀδίέμπι ἃν Οἀβαυθοπο, 
404 ς. Ψ. 26. οὐδὲν] ον οθαίαν οὐϑὲν. “χονδρεύουσι ΑΒΡ. 

χουδρεύουσοι ἍΠ., χοροῦ σον ἃὰχὲ χιϑαριστοῦ Οαβαιθοπιϑ, χορευτοῦ 
Ῥουρῖαδ. διαφέρω «᾿ διαφέροντ᾽ Ῥογδοπὰβ δῇ Τουρ. νο], ΨΥ, 
ΡῬ. 508. τ᾿ ᾿“σπενδίου [ογτέα556 68ὲ τἀσπενδίου, Ὑ. 27. βούλῃ, σὲ 
Ὑγννβίζίιθ δὰ ουρ. νο]. ΕΥ̓. ρ. 449. 1μοροθαία» βούλησϑε. 
Υ. 29, τεταγμένα ΒΟ. σὰ τεταγμέν᾽ “ῬΥΖ.. ὟΝ. 32. Τὐρτὶ τὴν 
πατρῴαν, τὴν ἀρ]ονε Τοὺρίυδ. 

᾿ 

} 
ῇ 
ἱ 
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τοὐύτῷ παρέϑηκα σηπίας καὶ τευϑίδας 

καὶ τῶν πετραίων ἰχϑύων τῶν ποικίλων : 
85 ἐξ νευονὶ γλαφυροῖσι χεχορηγημένα 

ἃ ὁ γὰρ τοιοῦτός ἔστιν οὐ δειπνητικὸς, 

πρὸς τῷ φιλεῖν δὲ τὴν διάνοιάν ἐστ᾽ ἔχων. 
τῷ φιλοσόφῳ παρέϑηχα. χωλέαν, πόδας" 

ἀδηφάγον τὸ ζῶον εἰς ὑπερβολὴν 

40 ἐστίν" τελώνῃ γλαῦκον. Ξ ἔγχελυν, σπάρον" 
ὅταν ἐγγὺς ἤ δ᾽ οδ᾽ ὕστερος, ἀρτύω φακῆν. 

χαὶ τὸ περίδειπνον τοῦ βίου λαμπρὸν ποιῶ. 
τὰ τῶν γερόντων στόματα διαφορὰν ἔχει, 
γωϑρότερα πολλῷ δ᾽ ἐστὶν ἢ τὰ τῶν νέων. 

δ 45 σίναπυ τούτοις παρατίϑημι, χαὶ ποιῶ 
χυλοὺς ἐχομένους δριμύτητος τὴν φύσιν, 
ἵνα διεγείρας πνευματῶ τὸν ἀέρα. 
ἰδὼν τὸ πρόσωπον γνώσομ᾽ οὗ εἶπες φαγεῖν 
ἕχαστος ὑμῶν. 

09. Καὶ ὁ παρὰ Διονυσίῳ δὲ ἐν διλμρ δὼ μάγει- 
ρος, ἄνδρες δαιταλεῖς, οὐ χεῖρον γὰρ καὶ τούτον μνησϑῆ- 
γαυ,ς τί φησί; ; 

“Σφόδρα μοι κεχάρισωυν ΣΣιμία, νὴ τοὺς ϑεοὺς, 
ταυτὶ προείπας. τὸν μάγειρον εἰδέναι 
πολὺ δεῖ γὰρ ἀεὶ πρότερον οἷς μέλλει ποιεῖν 
τὸ δεῖπνον ἢ τὰ δεῖπνον ἐγχειρεῖν ποιεῖν. 

5. ἂν μὲν γὰρ ἕν τιρ τοῦτ᾽ ἐπιβλέψῃ μόνον, 

ν. 38. παρέϑηκε ΒΕ Ψῖ.. 38. ἐμβαμματῖοις Ἀ6. ἐν βαμματίοις ΡΥΙ.. 
κεχορηγημένα ῬΙ,. κεχωρημένα γν. 

404 ἃ. Υ. 37. τῷ] τὸ Β8511, 1, ούτοσθ ἐγροίμοεϊςο, ν, 39. 
ἀδηφάγον ΑΒΟ. ἀδδηφάγον ΡΥῚ],. Ψ. 41. ΟοΥγοχὶ ΠἰΡτογαπι 
Βουρέυγαπι ὅταν ἐγγὺς ἦν δὲ ὃ δ᾽. ΡΨ, 44. νωθρότερα Τουρίαδ, 1.6- 
ξοθαίατ γωθρότατα, 

404.6. ν. 45, 1ῦνη᾽ παρατίϑημν σίναπι τούτοις. ὙΓαπδροϑιιῖξ 
Οαβδιθοπι8. σίναπυ] δου θαίυγ σέναπι. Ψ. 47. δεεγείρας 

διεγείρω Ὁ το] ου185. γ 018. ΟΠ 5518. Υ. 48. οὗ Τουρῖϊι5. ΠΡ τὶ εἰ, 
διονυσίῳ Ο. διονύσῳ ῬΥΙ,.. Ἠδ οἴ5 γϑυβιθι8 ποπηϊϑὶ 1, - 

20. 91. --- 35. ἀρροκιυῖξ Ὁ. Ὑ. 1. χεχάρισαν Σιμμίέᾳ. Ῥογβοπιαβ. 
Ἰμοβοθαίυν καὶ χάρις ἀεὶ (αἰεὶ Α) μέκ. 

404 Γ, Μ΄. 3. ἀεὶ] αἰεὶ Α. ν.4. ἢ τὸ δεῖπνον Δ, Α, οπι- 

ΡΥΠ.. ΥΨ, ὃ. ἂν σαϑβαυθοπι5. Τὐλοτὶ ἐὰν. τοῦτ᾽ Β. οὔτ᾽ ΡΥΙ,. 
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τοὔψον ποιῆσαι κατὰ τρόπον πῶς δεῖ, τίνα, 
τρόπον παραϑεῖναι δ᾽ 2) πότ᾽ ἢ πῶς σχευάσαι 
δεῖ, μὴ προειδῇ τοῦτο μηδὲ φροντίσῃ, 
οὐκ ἔστι μάγειρος, ὀψοποιός ἐστι δέ: 

10 οὐ ταὐτὸ δ᾽ ἐστὲ τοῦτο" πολὺ διήλλαχεν. 
κ᾿» στρατηγὸς πᾶς. καλεῖϑ᾽ ὃς ἂν λάβῃ 
δύναμιν" ὃ μέντοι δυνάμενος κὰν πράγμασιν 
ἀναστραφῆναν καὶ «διαβλέψαι τί που : 
στρατηγός ἐστιν, ἡγεμὼν δὲ ϑάτερον. 

15 οὕτως ἐφ᾽ ἡμῖν σχευάσαι μὲν ἢ τεμεῖν 
ἡδύσμαϑ' ἑψῆσαί, τὲ καὶ φυσᾶν τὸ πῦρ 

ὃ τυχὼν δύναιτ᾽ ἄν. ὀψοποιὸς οὖν μόνὸν 
ἐστὶν ὃ τοιοῦτος 9. ὃ δὲ μάγειρος ἄλλο τι- 

. συνιδεῖν τόπον. ὥραν, τὸν καλοῦντα, τὸν πάλιν 
90 δειπνοῖντα, πότε δεῖ καὶ τίν᾽ ἰχϑὺν ἀγοράσαι" 

κι κι κ ᾿ πάντα μὲν λήψει σχεδὸν 
ἀεὶ γάρ" οὐχ ἀεὶ δὲ τὴν τούτων χάριν 
ἔχει ὃ ὁμοίαν οὐδ᾽ ἴσην τὴν ἡδονήν. 

“Ἀρχέστρατος γέγραφέ τε χαὺ δοξάξεται, 
Ω5 παρά τισιν οὕτως ὡς λέγων τι χρήσιμον. 

τὰ πολλὰ δ' ἠγνόηκε κοὐδὲ ἐν λέγει. ᾿ 

μὴ πάντ᾽ ἄχουε μηδὲ πάντα μάνϑανε, 
τῶν βιαίων ἐσθ᾽ ἕνεχα τὰ γεγραμμένα. 

Υ. 7. δ᾽ ἢ πότ᾽ Μοϊποϊίιι5. ᾽᾿δέ ποτ΄ Ὑ1,. δέ ποτε ΒΡ. Ἐον- 
ἴα556 ῥιδοβδίαξς δὲ πότε καὶ πῶς. ν. 8. δεῦ ἂὺ Μοίμοριο δά- 

ἀϊταπι, προειδὴ] Πμδροθαΐαν προΐδῃ τε. Ὑ, 9. ἐστι δέ Βοιν οι ρ, 
δ᾽ ἐστὲν ΑΡ, δ᾽ ἔστι Β. δ᾽ ἔστ᾽ ἴσως Υ],. Ὕ. 10. οὐ ταὐτὸ ὙΙ,. 

οὐ ταυτὸν ἈΡ, οὔτ᾽ αὐτὸν Β. : 

405 ἃ. . 11. Ιηπἀϊοανὶ Ἰδουπδηι. καὺ γὰρ δἄδερθαξ σαβαυθοπι. 
Ψ. 14. ϑάτερον) ϑάτερος ΜοΙποκΚια5. δ Μοπδπάγαπι Ρ. 253. 

Ψ. 10. ἡδύσματα ΑΌ. δύοματα Β. ΠΥ, 17. οὖν Τι. οὐ ΒΡΥ. 

Δοῦ Ν. Ψ. 22. χάριν ἸΔοοῦβίιβ Ρ. 213, Τὐθτὶ ἀρχὴν.. ἀκμὴν 1ὰ- 
ΘΟ, 55. δρυᾷ ϑομν οῖρ. Ψ. 23. ἔχεν 91 ἔχεις ἸΔοοθ δῖ, 51 
ἔχει ϑ᾽ τοοίθ παρϑέ, βου θθπάσμηι οὔτ᾽ ἴσην. Ν. 24. γέγραφε. Β. 

᾿7έγραφεν ῬΨΤ. Ψ. 20. ἠγνόηκε)] ἡγνόκης Β. κοὐδὲ ἕν ΔΑ. 
χκοὐδεὲν ΡΨ], ὡ 

Αθῦ ς. ψοτγδυϊ 28. 181] οἷ διέυ]οσαπε οὐ εἰσουαπι οοπι οί 86, 
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[χενὰ μᾶλλον ἢ ὅτε ἣν οὐδέπω γεγραμμένα]. 
80 οὐδ᾽ ἔστιν εἰπεῖν περὶ μαγειρικῆς, ἐπεὶ 

εἰπ᾿ ἀρτίως κ᾿ ᾿ Ξ 
ὅρον γὰρ οὐκ ἔσχηκεν, οὐδ᾽ ὁ κύριος, 
αὐτὴ δ᾽ ἑαυτῆς ἐστι δεσπότης, ἐὰν δ᾽ 
εὖ μὲν σὺ χρήσῃ τῇ τέχνῃ, τὸν τῆς τέχνης 

85 καιρὸν δ᾽ ἀπολέσῃς; παραπόλωλεν ἡ τέχνη. 

ΙΒ. ἄνϑρωπε, μέγας εἶ. ΑΙ. τουτονὶ δ᾽ ὃν ἀρτίως 
ἃ ἔφης ἔχοντα πεῖραν ἥχειν πολυτελῶν 

πολλῶν τε δείπνων, ἐπιλαϑέσϑαι, “μία, 
πάντων ποιήσω, ϑρῖον ἂν δείξω μόνον 

40 παραϑῶ τε δεῖπνον ὄζον αὔρας ᾿Αττικῆς, 
ἐξ ἀντλίας ἥκοντα καὶ γέμοντ᾽ ἔτι. 
φορτητιχῶν μου βρωμάτων ἀγωνίαις, 
εἰ μὴ ποιήσω γυσταάσαὶ παροψίδι.. 

70. Πρὸς ταῦτ᾽ «Αἰμιλιανὸς ἔφη ᾿ 
Βέλτιστε, πολλοῖς πολλὰ περὶ μαγειρικῆς 
εἰρημέν᾽ ἑσκὸ » ξ. 

χατὰ τοὺς Ἡγησίππου “δελφούς" σὺ οὖν ἢ δρῶν τι φαί- 

διγου χαινὸν παρὰ τοὺς ἔμπροσϑεν, ἢ μὴ κόπτ᾽ ἐμὲ, καὺ 

οῦθυ5 39. οχ 5010 Α δοορϑϑβὶξ. ν. 30. Ροβέ νούβιιπὶ 20. 

βῖο Ῥευρὶε Ο, ἢ μαγειρεκὴ ὅρον οὐκ ἔσχηκε, αὐτὴ δ᾽ ἑαυτῆς ἐστὶ δε- 
σπότης. Ψ. 31. Ιπᾶϊοᾶνὶ Ἰδουπᾶπι. ν. 32. οὐδ᾽ ὃ κύριος] 
1,6ροθαίαν οὗ ὃ καιρὸς, οὐχ ὃ κύριος ϑοιννοῖρῃ.. οὐδὲ κύριον οΙπο- 
Κίαβ ρμτδρίαξ, δῇ Μοπαπάϊιπι Ρ. ΧΥ͂!Ἱ. Ψν. 33, αὐτὴ ΑΟ. αὕτη 
ΡΥΙ,. δεσπότης ΑΒΟ, δεσπότις ΡΥ͂Ι,. ν. 34. εὖ ΑΒΟΡ. 

αὖνι.. ΡΨ. 80. καιρὸν δ᾽ Οαδδυθοπαβ, Τὐθτὶ δὲ χαιρὸν, 
ἀπολέσῃς ΛΟ. ἀπολέσεις Β. ἀπωλέσῃς ΡΥ͂Ι.. Ψν. 306. ΤΡ γὶ μέγας 
γὰρ. γὰρ ἀρίονῖε Αἄδιηθϑ. ἀρὰ ΨΠΗΙΘΡΡαπίαπι. ὃν ἀρτίως ἔφης] 
Οοπῇ. ν. 1. 2. ; Ι 

40 4. ν, 38. «Σιμία Μοϊποκίι5, ΤΡτὶ σημεῖα. ν. 40. πα- 
ραϑῶ τὸ δείπνον Ἅ1,. παραϑῶ δεῖπνον Ῥ. παρὰ τὸ δεῖπνον Β.. ν,4Ι1. 
ἐξ ἀντλίας Τ,. ἐξαντλίας ΒΥ. ἥκοντα Νίθιποίκιιιβ, Πυἰδγὶ ἥκοντι. 

γέμαντ᾽ ἔτι ΜΙεϊποκίιιϑ. γέμον τέ τι ΒΒ. γέμων τὲ τὸ βίμπ δοορομέαι ΔΛ, 
ψέμω τὲ τι Ῥ. γέμοντι Ὑ],. Υ. 42. φορτητικῶν ΑΒΡ, φορτικῶν Υ1,. 

. ἀγωνίαις) ἀ ὑμέως ΜΟΙ π οἰκία. ᾿ Υ. 48. παροψίδη παρο- 
ψίδει Β.. ταῦτ᾽ 2. ταῦτα ΒΡ, ταῦϑ᾽ν. «ἀϊμιλιανὸς Τ,. αἷ-- 
μιλιανὸς ΡΥ͂. αἱμυλιανὸς Β, ἩδΡΟΒΙΡΡΙ ἔασι θπέιπι δέξαϊε ὙΠ]. 
ν. 290 Ὁ. πολλὰ δαά, 1... οπ., ΡΚΥ͂. 

405 6. χύπτ᾽ ἐμὲ] ϑοι!δοθδίυν κόπτε μέ. Ἢ 
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᾿ δεῖξον ὃ ὃ φέρεις, καὶ λέγε τί ἔστι. καὶ ὃς, Καταφρονεῖς ὅ ὅτι 

μάγειρός εἶμι ἴσως" ὅσον ἀπὸ ταύτης τῆς τέχνης εἴργασμ᾽ 

ἐγὼ, κατὰ τὸν κωμιχὸν Δημήτριον, ὃς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 
“Ἡρεοπαγίτῃ ταῦτ᾽ εἴρηκεν. 

Ὅσον ἀπὸ ταύτης τῆς τέχνης δἴργασμ᾽ ἐγὼ 

οὐδεὶς ὑποχριτὴς ἐσϑ᾽ ὅλως εἰργασμένος. 

χαπνιζομένῃ τυραννὶς αὕτη ᾽σϑ᾽ ἡ τέχνη. 
ἕ ἀβυρτακοποιὸς παρὰ Σέλευκον ἐγενόμην" 

ὅ παρ᾽ ᾿4γαϑοχλεῖ δὲ πρῶτος εἰσήνεγχ᾽ ἐγὼ 
τῷ “Σιχελιώτῃ τὴν. τυραννικὴν φαχῆν. 
τὸ μέγιστον οὐκ εἴρηκα" «Ἰαχάρους τινὸς, 
ὅτ᾽ ἣν ὃ λιμὸς, ἑστιῶντος τοὺς φίλους, 

ἀνάληψιν ἐποίησ᾽ εἰσενέγχας κάππαριν. 

γυμνὴν ἐποίησεν ᾿᾿ϑηνᾶν -«1αχάρης οὐδὲν ἐνοχλοῦσαν" σὲ 
400 δ᾽ ἐγοχλοῦντα νῦν. ἐγὼ, ὃ «Αἰμιλιανὸς ἔφη. εἰ μὴ δείξεις 

ὅ τι φέρεκᾳ καὶ ὃς μόλις ἔφη; “Ῥοδωνίαν καλῶ μὲν τὴν 

λοπάδα ταύτην ἐγώ" ἐσχεύασται δ᾽ οὕτως, ἵνα καὶ ἥδυ- 
σμα στεφανωτιχὸν μὴ μόνον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λαβὼν σχῇς, 
ἀλλὰ καὶ ἔνδον σεαυτοῦ, καὶ πανδαισίᾳ τὸ σωμάτιον πᾶν 
ἑστιάσῃς. ῥόδα τὰ εὐοσμότατα᾽ ἐν ἴγδῃ τρίψας ἐπέβαλον 
ἐγκεφάλους ὀρνίϑων τὸ χαὶ χοίρων ἑφϑοὺς σφόδρα ἐξινια- 
σϑέντας καὶ τῶν ὠφῶν τὰ χρυσᾶ, μεϑ᾽ ἃ ἔλαιον, γάρον, 
πέπερι, οἶνον. χαὶ ταῦτα διατρίψας ἐπιμελῶς ἐνέβαλον εἰς 

ἐπιγραφομένῳ οπι, Β, ταῦτ᾽ εἴρηχεν οπι, Β, Ποπιοεγ! υϑγ- 
5115 ὁπ. Ὁ. Ψ..1. “Ὅσον ἔφη δἀά. Β, Ψ. 3. αὕτη ᾽σθ᾽] 

Βογιδερθαίαγ αὕτη ἐσθ᾽. αὐτῆσϑ᾽ Β, . 
405 ἢ Ψ. ὃ. δὲ οπι. ΑΒΡ, Ψ. 6. τὴν σαθαυθοπι5 δᾶάϊάϊε. 

Ὑ. 7. «“αχάρους] λαχάνους Β, Ψ. 9. ἐποίησ᾽ ΨΙ,, ἐποίη-- 

σεν ΒΡ, εἰσενέγκας κάππαριν. γυμνὴν ἐποίησεν “δχ Α δοσθδβογιπέ, 
γυμνὴν} Ἠᾶδεθὸ ἀποίμο Ρορίδθ νυϑῦθα 6586 υἱάθπέαυν 

γυμνὴν ἐποίησεν δ΄ ̓ Αϑηνᾶν «Μαχάρης 

οὐδὲν ἐνοχλοῦσαν. 

σὲ δοῦν οἶρ}ι. δἀαϊτάϊε, 
400 ἃ. δείξεις δον εἰρη. ΕΌΤῚ δείξης. φέρεις] φέρειν Β. 

ὅτι ἧ ῥοδουντία ἢ ῥοδωνία μαγειρικῶς καλουμένη λοπὰς τοιαύτη τις ἦν, 
ῥόδα τὰ εὐοσμότατα --- Ὁ. ἴγδη Ὁ, εἰ ἢὐγα πιοῖϊοτεε Ολβδυθοηίὶ. 

ἤγδει ῬΨῚ,. ἐπέβαλον Τ,. ἐπέμβαλον ΒΥ. ἐξινιασϑέντας Ὁ εἰ 
δρίζονιο Ηοδβοῖθ}1}. ἐξεινεασθϑέντας ΑΒΡ, ἐξεινιαϑέντας ΄. ἐξινιαϑέν-- 

«ας 1.. γάρον Ὁ, γάρος ΡΨΠ- ΛΑἀνοτίο ἐτὶπιθίγαπι χαὶ ταῦτα 

διατρίψας ἐπιμελῶς ἐνέβαλον. 

͵ 
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" λοπάδα καινὴν, ἁπαλὸν καὶ συνεχὲς διδοὺς τὸ πῦρ. καὶ 
ἅμα λέγων ἀναπετάσας τὴν λοπάδα τοσαύτην εὐωδίαν 
παρέσχε τῷ συμποσίῳ, ὡς ἀληϑῶς τινα τῶν παρόντων 
εἰπεῖν ᾿ 

Τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς ποτὲ χαλκοβατὲς δῶ 

ἔμπης ἐς γαῖάν τε χαὶ οὐρανὸν ἵχετ᾽ κε δα 
τοσαύτη διεχύϑη ἀπὸ τῶν ῥόδων εὐωδία... ᾿ 

71. ἹΜετὰ ταῦτα περιενεχϑεισὼν ὀρνίϑων τε ὀπτῶν 
φακῆς τε καὶ πισῶν αὐταῖς χύτραις, ἔτε δὲ τῶν τοιού- 

ὁ τῶν, περὶ ὧν Φανίας ὃ ᾿Ερέσιος, ἐν τοῖς περὶ φυτῶν τάδε 

γράφει “Πᾶσα γὰρ χεδροπώδης ἥμερος φύσις ἐνσπέρματος 
ῇ μὲν ἑψήσεως ἕνεκα σπείρεται, οἷον ὁ πύαμος ̓  πισός" 
ἐτνηρὸν γὰρ ἐκ τούτων ἕψημα γίνεται" τὰ δὲ πάλιν αὖ- 
ϑις λεχιϑώδη, καϑάπερ ἄρακορ" τὸ δὲ φακῆς, οἷον ἀφάκη, 

φαχός" τὸ δὲ χόρτου ἕνεκα τῶν τετραπόδων ζώων, οἷον 
ὕροβος μὲν ἀροτήρων βοῶν, ἀφάκη δὲ προβάτων." πισοῦ 

. δὲ τοῦ ὀσπρίου «μνημονεύει, χαὶ Εὔπολις ἐν “Χρυσῳ γέγει. 
“Ἡλιόδωρος δ᾽ ὁ περιηγητὴς ἐν πρώτῳ περὶ ἀκροπόλεως 
»,ῆς τῶν πυρῶν (φησιν) ἑψήσεως ἐπινοηϑείσης οἱ μὲν 

ὰ παλαιοὺ πύανον, οἱ δὲ νῦν ὁλόπυρον προσαγορεύουσιν." 
τοιούτων ἔτι πολλῶν λεγομένων ὃ Δημόκριτος ἔφη; “λλὰ 
κἂν τῆς φακῆς ἐάσατε ἡμᾶς μεταλαβεῖν, ἢ) αὐτῆς γὲ τῆς 
χύτρας, μὴ καὶ λίϑοις τις ὑμῶν βὲ :βλήσέται, κατὼ τὸν 

Θάσιον Ἡγήμονα. χαὶ ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη, Τίς δ᾽ αὕτη [ἢ 

λιϑίνη βιαλητύς; ᾿Ελευσῖνε γὰρ τῇ ἐμῇ οἰδά τινῷ πανή- 

7υριν ἀγομένην καὶ καλουμένην δὰ ητύν περὶ ἧς οὔκ ἂν 

τι εἴποιμε μὴ παρ᾽ ἑκάστου μισϑὸν λαβών. ᾿4λλ᾽ ἔγωγε, 

400 Ρ". Τοῦ καὶ] Πίαά, ξ, 178. Ζιὸς ποτὶ Τ,. διὸς ποτὲ Ψ, 

διὸς ποτε Ῥ, Οοπῇ 1. Ρ.. 17 "Ὁ. μετὰ ταῦτα ΑΒΌ, μετὰ ᾿ταῦτά τὲ 
ΡΥ, ὁπτῶν φακῆς τὲ καὶ πισῶν αὐταῖς χύτραις {υἰπιεδέοῦ. 

ἔτι δὲ Ῥ, Τιοσοραΐίαν ἔτι τε, φανίας ΡΥ. φαινίας 1.. Ἐχ ῬΒᾶ- 

πίαθ Ιοοὺ ρ]ιγα οχοϊἴβθθ υἱἀδηξαγ. 

400 ο. ἐνσπέρματος ἐκ σπέρματος ῬΦΔ σπείρεται ὙΠ. σπείρεταν,. 

δὲ ΔΒΡ. λεκιϑώδη ΑΒ. λεκυϑώδη ῬΎΥΙ,, πισοῦ] πισσοῦ (. 

χαὶ Εὔπολις ἐν] καὶ δὲ ἐν ὁτη. Β, ᾿ 
406 ἀ. δλόπυρον ὁλόπορον Β. τοιούτων] Γιοσεθαξαν τούτων. 

ἡ λιϑίνη βαλλητύς Τὶ. ἡ λιϑίνη ἢ βωλλητύς ΑΒΡΥ, Ἔλευ-- 
οἵνι] ἐλευσίνη Β. ἄν τιῇ ἄν τις Ρ, μὴ Β, Τοσοθαΐξυν εἰ μὴ» 

εἰ ἴῃ Ρ βιιρίᾶ Ὑϑιβιηι ΒΟΓΙΡ μη], παρ᾽ ἑκάστου ΑΒ, παρ᾽ ἑτέρου 
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᾿ρ φησὶν ὃ Δημόχριτος; οὐχ ὠν᾽ λαβάργυρος ὡρολογητὴς κατὰ 
τον ἀρνδιςς ίμωνος “Πρόδειπνον, λέξω τὰ περὶ τοῦ Ἡγήμονος. 
ἀν 2 72. Χαμαιλέων ὁ “Ποντικὸς ἕν ἕχτῳ περὶ τῆς ἀρχαίας 

κωμῳδίας » Πγήμων (φησὶν) ὁ Θέσιος; ὃ τὰς παρῳδίας 

γράψας, Φακῆ ἐπεκαλεῖτο, χαὺ ἐν ρῖν! ἔν τινι τῶν πα- 
ρῳδιῶν. 

᾿ Ταῦτά μοι δρμαίνοντι παρίστατο Παλλὰς ᾿ϑήνη 
χρυσὴν". ῥάβδον ἔχουσα, καὶ ἤλασεν εἶπέ τὰ μῦϑον 

ἔ » δεινὰ παϑοῦσα φΦακῆ βδελυρὴ, χώρ᾽ εἰς τὸν ἐ λρλῳδι Ἑ-: 
χαὴ τότ᾽ ἐγὼ ϑάρσησα. : ͵ 

εἰσῆλϑε δέ ποτε χαὶ εἰς τὸ θέατρον. ἌΡΗΣ κωμῳδίαν 

χίϑων ἔχων πλῆρες τὸ ἱμάτιον" οὖς βάλλων εἰς τὴν ὁρ- 
ταν τω διαπορεῖν ἐποίησε τοὺς. ϑεατάς. καὶ ὀλίγον δια-- 
λιπὼν εἰπε - 

Δἀ07 5 «4ίϑοι. μὲν οἵδε." βαλλέτω δ᾽ εἴ τις ϑέλει. 
φακῆ δὲ καὶ ἐν ϑέρει καὶ ἐν χειμῶνν ἀγαϑόν. εὐδοκίμει 
δ᾽ ἁνὴρ μάλιστα ἐν" ταῖς παρῳδίαις, καὶ περιβύητος ἣν 

λέγων τὰ ἔπη πανούργως χαὶ ὑποχριτικῶς, καὶ διὰ ταῦτα 

σφόδρα παρὰ τοῖς πϑλῤζννον ιν εὐδοκίμει. ἐν δὲ τῇ Τίγαντο- 

ἑκάστου ῬΥΤ,. παρ᾽ ἀρολμν ἑκάστου ἴπ ἃπηοέδεοηθ. Ῥοβιμέ Οαβδινο- 
πὰ8. πη Ο πᾶθο0 οἸπηΐᾶ, ΟΠιϊ588. 

; 406 6. ὅτι φησί που τίμων λαβάργυρον ὡρολογητὴν τὸν ἐπὶ μισθῷ 

ὡρολογοῦντα Ὁ, δος τορθέϊε Ετιβίδεμίυ5 Ρ. 1349, 10. τὸν 1- 
μῶνος Τρόδειπνον] τὸ Τίμωνος Περίδειπινον δπανεὶ Ποντικὸς] 
ποιητικὸς Β. τὰς παρῳδίας) τὰς παρώδους Ὁ. γράψας} γρά- 

φων Β. Ἡδροποπἶβ γ σβιι8 σϑροίαπέυν ΧΥΨ, ν. 698 ἢ. 

γ. 1. ἀϑήνη ΑΒΟ, ἀϑηνῶ ΡΥῚΙ.. Υν.2. μῦϑον] φωνῇ 099. 

4006 ἢ Υ. 3. βδελυρὰ 699, χώρ᾽ εἰς} Ηος χώρεν εἰς ΡοξΐαΒ 
βου δοπάυπι. ἘΠ βίοποιι αἰρμεμοηρὶ ἀϊβογέθ δρποβοῖς ἘΠαβέα 8. Ρ. 
1239, 28. Υ. 4. τότ᾽ ἐγὼ] τότε δὴ 099. διαπορεῖν ΑΒΟ. 
διηπορεῖν ΡΥ͂Τ,. ν 

407 ἃ. δὲ καὶ ἐν ΒΟ, δὲ ἐν ῬΥΙ,, εὐδοχίμει Ὁ. εὐδοκιμεῖ ῬΥΙ.. 
δ᾽ ἁνὴρ) Τιοροθαέιν δὲ ὃ ἀνὴρ. δ᾽ ἀνὴρ Β. δ᾽ ἀνὴρ' οι, Ο, Θυοὰ 

ἐπ 1, Βραυϊέαιν οὗτος, οπϊςιπὲ ΑΒΟΡΥ, ᾿. ταῖς παρῴδιαιε}} ταῖς 

παρώδοις Ὁ, ,,ἴὰ οχοογρεβ ὃχ ΑΔ ποηηθηϊ Πὰς ἐμνϑαίιαι 681. 864 τἱῆσ- 
ἔμ ὧν 60 β8ογίρίηι 6886 τοῖς παρωδοῖς. ““ δον ἢ. [πιπ|Ὸ ταῖς ἴῃ 1110 

1 δου ρέθπν 6556 ΓΘ 0116 οβὲ: τοῖς ϑοθνν εἰ Βα θιιβονῸ υἱδαηὶ οϑές 
ᾳαθῃϊᾶπι ἴρ586. βᾶμπο βουιρίανδηι ργοθαΐ. " πανούργως καὶ ΡΙ.. παὶ 

γούργως γὰρ Ψ. διὰ ταῦτα] διὰ τοῦτο Ὁ, -. παρὰ τοῖς --- οὕτω᾽ 
σφόδρα. ἀαἃ, ΑΟ οἐ δρίίοπιθ ἩοΘβ πο !. οπι. ΡΨ... [κα Β. βογϊρίυπι 
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μαχίῳ οὕτω σφόδρα τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐκήλησεν 7 -ὡς ἐν 

ἐχείνῃ τῇ ἡμέρῳ πλεῖστα αὐτοὺς γελάσαι. κ χαίτοι ἀγγεῖ-- 

ϑέντων αὐτοῖς ἐν τῷ ϑεάτρῳ τῶν γενομένων περὶ “Σικε- 
λίαν ἀτυχημάτων οὐδεὶς ἀπέστη, χαίτοι σχεδὸν πᾶσι τῶν 
οἰχείων ὠπολωλότων. ἔχλαιον οὖν ἐγκαλυψάμενοι., οὐκ. ἀνέ- 
στησαν δ᾽, ἵνα μὴ γένωνται διαφανεῖς τοῖς ἀπὸ τῶν ἄἂλ- 

λων πόλεων ϑεωροῦσιν ἀχϑόμενοι τῇ συμφορᾷ" διέμειναν 
δ᾽ ἀκροώμενοι, χαίτοι χαὶ αὐτοῦ τοῦ “Ἡγήμονος, ὡς 
ἤχουσε, σιωπᾶν διεγνωχότος. καϑ' ὃν δὲ. χρόνον ϑαλασ- 
σοχρατοῦντες 4ϑηναῖοι ἀγῆγον. εἰς ἄστυ τὰς νησιωτικὰς 
δίχας ̓  γραψάμενός τις χαὶ τὸν ᾿Ἡγήμονα δίχην ἤγαγεν 
εἰς τὰς ̓ ϑήνας. ὃ δὲ παραγενόμενος καὶ συναγαγὼν τοὺς 

περὶ τὸν Διόνυσον τε χνίτας προσῆλϑε μετ᾽ αὐτῶν, ᾿“λκι- 
βιάδην βοηϑεῖν ἀξιῶν. ὁ δὲ ϑαρρεῖν. παρακελευσάμενος 
εἰπών τε πᾶσιν ἔπεσδιαι, ἧχεν εἰς τὸ Ἤητρῷον, ὦ ὅπου 

“τῶν διχῶν ἦσαν αἱ γραφαὶ, χαὺ βρέξας τὸν δάκτυλον ἔχ 
τοῦ στόματος διήλειψε τὴν δίχην τοῦ ᾿Ηγήμονος. ἀγαναχ- 

τοῦντες δὲ ὁ τὲ γραμματεὺς χαὶ ὃ ἄρχων τὰς ἡσυχίας 
ἤγαγον δι᾿ ᾿Δλκιβιάδην, φυγόντος δι᾽ εὐλάβειαν καὶ τοῦ 
τὴν δίχην γραψαμένου."" 

78, Αὕτη παρ᾽ ἡμῶν, Οὐλπιανὲ, ἡ βαλλητύς. σὺ δ᾽, 

ὅταν βουληϑῆς, ἐρεῖς περὶ τῆς ᾿Ἀλενοῖν,. χαὶ ὁ Οὐλπια- 
γὸς) “4λλά μὲ ἀνέμνησας, καλὲ Δημόκριτε, μνησϑεὶς χύ- 

τρας; ποϑοῦντοω μαϑεῖν πολλάχις τίς ἢ Τηλε ἑμάχου χαλου--: 

μένη χύτρα χαὶ τίς ὃ Τηλέμαχος. καὶ ὃ Δημόκριτος ἐ ἕφη, 

Τιμοκλὴς ὁ ὃ τῆς κωμῳδίας ποιητὴς, ἦν δὲ καὶ τραγῳδίας, 
ἕν μὲν δράματι. ““ήϑῃ φησὶ 

᾿ς Μετὰ τοῦτον αὐτῷ Τηλέμαχος συνετύγχανε. 

᾿ καὶ τοῦτον ἀσπασάμενος ἡδέως πάνυ, 

καὶ διὰ ταῦτα σφόδρα παρὰ τοῖς ἀϑηναΐίοις ἐκήλησεν. τῶν γενομέ- 
γω»] τῶν ὁπ. Β' οὐδεὶς ἀπέστη] οὐδεὶς οὖν ἀπέστη Ὁ. ᾿ 

407 ο. ᾿“λκιβιάδην] ἀλκιβιάδη ῬΙῚ,, ἀλκιβιάδῃ Υ΄. ἀγανακτοῦν-, 

τες δὲ ὙΠ.. δὲ οπι. ΒΡ. ἡ βαλλητύς] ἢ ὁοπι. Β΄. [ἘἘλευοῖνι] 1,6- 
δέθαίαν ἐν ᾿Ελευσῖνι. ἐν οτὰ, ΒΡ, γι4ςε 406 ἃ. ᾿Ελευοῖνι ἐλευσί-- ΜΑΣ ἢ ᾿ ᾿ 

. ᾿ 
407 ἃ. πολλάκις οπι. Β. χαὶ ὃ Ζημόκριτος --- αὐτῷ Τηλέμα- 

χος δἀά. ΑΒΙ,. οι. ΡΥ. δὲ καὶ τραγῳδίας Α., δὲ τραγῳδίας ΒΙ... 
ΜΟῚ, αὐτῷ ΑΒ. αὖ χαὶ 1,. 
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ἔπειτα »Χρῆσόν μοι σὺ, φησὶ, τὰς χύτρας, 
8 ἐν αἷς συνήψας τοὺς κυάμους. ὠὰ καὶ ταῦτά τὲ 

ὅ εἴρητο καὶ παριόντα Φείδιππον πάνυ 
τὸν “Χαιρεφίλου πόρρωϑεν ἀπιδὼν, τὸν παχὺν, 
ἐπόππυσεν, εἶτ᾽ ἐκέλευσε πέμπειν σαργάνας. 

ὅτι δὲ καὶ τῶν δήμων ᾿Αχαρνεὺς ὃ Τηλέμαχος ὃ αὐτὸς 
ποιητής φησιν ἐν Διονύσῳ οὕτως 

Ὃ δ᾽ ᾿Αχαρνικὸς Τηλέμαχος ἔτι δημηγορεῖ." 
οὗτος δ᾽ ἔοικε τοῖς “ψεωγήτοις “Σύροις.. ; 
ΒΒ. πῶς, ἢ τί πράττων; βούλομαι γὰρ εἰδέναι. 
4. ϑανατηγὸν ὐλλν χύτραν φέρει. 

[ἐν δ᾽ Ἱκαρίοις σατύροις φησὶν 
Ὥστ᾽ ἔχειν οὐδὲν παρ᾽ ἡμῖν. νυχτερεύσας δ᾽ ἀϑλίως, 

πρῶτα μὲν σχληρῶς καϑεῦδον, εἶτα ἐὐαρνοιίον νη ὃ 

λέων 
παντελῶς ἔπηξεν ἡμᾶς, εἶθ᾽ ὃ λιμὸς ἥπτετο. 
ἐφέρετο πρὸς Δίωνα τὸν διάπυρον" ἀλλὰ γὰρ 

5 οὐδ᾽ ἐχεῖνος οὐδὲν εἶχε, πρὸς δὲ τὸν χρηστὸν δραμὼν 
Τηλέμαχον ᾽“4; χαρνέω, σωρόν τὲ κυάμων καταλαβὼν, 
ἁρπάσας τούτων ἐνέτραγον. ὁ δ᾽ ὄνος ἡμᾶς ὡς ὁρᾷ 

ΠΣ ὼΣ Κηφισόδωρος, περὶ τὸ βῆμ᾽ ἐπέρδετο. 

Δἀ08 ἐκ τούτων δῆλόν ἐστιν ὅτι ὁ ᾿'Γηλέ ἰἔμαχος κυάμων χύτρας 

ἀεὶ σιτούμενος ἡγε Πυανέψια πορδὴν ἑορτήν. 

᾿ 407 ς. Υ. 4. ἐν αἷσιν ἦψας γ6] ἐν αἷς σύ γ᾽ ἧψας Μοϊποϊκεῖα8 δὰ 
δ πδπᾶγ. Ρ. 405. Βόαυΐγο ἦψες. Υ. ὅ. εἴρητο Ρογδοπιιβ, 1 τὶ 
εἴρηται. Φείδιππον Ῥοτδβοπιβ. ΤὰθΡῚ φίλιππον. Ψιάς ΗΙ. Ρ. 

120 ΒΡ. τῶν δήμων ΑΌ εἔ εριέοπια Ἠοοβομ 611. τὸν δῆμον 
ΡΥΙ.. ὃ αὐτὸς --- Τηλέμαχος οπι. Β. ὅτυ ἥ παροιμία: ἡ λέ- 

γουσα τηλεμάχου χύτρα τοιαύτη τίς ἔστιν. ἀχαρνεὺς ἦν τῶν δήμων ὃ τη--- 

λέμαχος, ὃς κυώμων χύτραν ἀεὶ σιτούμενος ἦν Ο.β Ψ, 4. ϑανατηγὸν] 
ψΨψιάδ δηποίδέϊοποπι. Αμέθ καλὴν αἰίαυϊά Θχοϊαϊέ. 

407 ἢ, δ᾽ ἐκαρίοις ΑΏ εἰ οὐάοχ Ηατγαϊαϊπυ5. δικαρίοις 'ῬΥΤ,» 
Ψ. 1. οὐδὲν δομυνοῖση. ΠΌΤ οὐδεὲν. Υ. 2. χαϑεῦδον ἸΔοΟ 5115 
Ρ. 215. Τιερορθδίαν καϑεύδω. - ὃ λέων οογπρίαπι, φλέων 1Δ008-- 
5.115. Υ. 4. ἐφέρετο] εἶτ᾽ ἐφεῖρπον ἸΔοοῦ 5108. δίωνα ῬΙΊ,,ς 
δίονα Υ. Ψ. ὃ. οὐδὲν Β, Βογιθοθαέαι οὐϑὲν. Υ. 7. ἐνέτρωε 
γον Β. ἀνέτραγον ΡΙ). ἀνέερον᾽ γ. ὃ αἀά, ΥἹ,, οπι. ΒΡ, 
Ψ. 8. Ιπάϊοανὶ ἰδουπᾶπι, ὃ τηλέμαχος Β, ΑθοΙαΐ ὁ. 

408 ἃ. πυανέψικ. Ῥ. πυανέψιαν ποῦ ἀδοεπία Ρ]., πιανέψιαν ΥΨ. 
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. 74, Ἔτνους δὲ χυαμένου μνημογεύει “ΗἩνίοχος ὃ χωμι- 
χκὸς ἐν Τροχίλῳ, λέγων͵ οὕτως 

᾿ Πρὸς ἐμαυτὸν ἐνθυμούμενος, γὴ τοὺς ϑεοὺς, 
σῷ διαφέρει σῦχα χαρδάμων. συ δὲ 
7 φὴς τῷ δεῖνι προσλελαληκέναι, 

Β. χαὶ πρᾶγμά γ᾽ ἠρώτα μὲ δυστράπελον πάνυ 
5 ἔχον τὲ πολλὰς φροντίδων διεξόδους. 

" Α΄. λέγ᾽ αὐτὸ, καὶ γὰρ οὐκ ἀγέλοιόν ἐστ᾽ ἴσως. 
Β. ἔτνος κυάμινον διότι τὴν μὲν γαστέρα, 
φυσᾷ, τὸ δὲ πῦρ οὔ. 4. χάριεν οἷς γιγνώσχεται 
τὸ πρᾶγμα τοῦ Παύσωνος. ὡς δ᾽ ἀεί ποτε 

10 περὶ τοὺς χυάμους ἔσϑ'᾽᾽ οὗτος ὃ σοφιστὴς τέλος. 

75. Τοιούτων οὖν πολλάκις λεγομένων ὕδωρ ἐφέρετο 

χατὰ χειρῶν. χαὶ πάλιν ὃ Οὐλπιανὸς ἐζήτει εἶ τὸ χέρνιβον 
εἴρηται, καϑάπερ ἡμεῖς λέγομεν ἐν τῇ συνηϑείᾳ. καί τις 
αὐτῷ ἀπήντησε λέγων τὸ ἐν ᾿Ιλιάδι 

ς ἮΙ ῥα, καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὦτρυν᾽ ὃ γεραιὸς, 
χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦσαι ἀκήρατον" ἢ δὲ παρέστη, 

χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοόν ϑ᾽ ἅμα χερσὶν ἔχουσα. 
᾿“ττιχοὶ δὲ γχερνίβιον λέγουσιν, ὡς «ἀυσίας ἐν τῷ χατὰ 
᾿“λκιβιάδου, λέγων οὕτως ,, Τοῖς χρυσοῖς χερνιβίοις χαὶ 

ἃ ϑυμιατηρίοις.“ χειρόνιπτρον δ᾽ Εὔπολις ἐν Δήμοις 

λέγων οὕτως οπι. Β, 6 ΗδηΪΟΟΝΙ γΘΓΒΙ θ18 ΠΟΗΠΙ51 ρα 08 γοΙθ8 
ΔΡΡοϑβαυϊξ 6, Ψ. 1, ἐμαυτὸν] φησὶν δα. Β. Ψν. 2. 1ιῦτὶ σὺ 
δὲ οὐδὲ. οὐδὲ ἀε]επάιϊι πη νἱάϊε (ἰἀβδυθοπιι5. Υ. 3. τῷ δεῖνι} τὸ 
δειναὶ ἈΡ, τὸ δεῖνα Τ,. τὸ δεῖα Ὑ. προσλελαληπέναν ΑΒ. προσλελα- 

κηχέναν Ῥ: αυοπηοάο σαβαῦθοπο βου θοπμάστη νἹἀθθαΐξιν», προσλελακχές- 
ψαν ὟΙ,. Ψν. 4. πρᾶγμά γ᾽ ἠρώτα] Τιορεθαΐαν πρᾶγμ᾽ ἠρώτα. ἴ6- 
ΟΡ Βἰι5 Ρ, 217. πρᾶγμ᾽ ἐπηρώτα. Υ. ὅ. ἔχον τε ἴΔοῦθ5Πι85. [,656- 
Βαΐξαγ ἔχων δὲ, ᾿ διεξόδους Βοϊϑδοπαάίυ8, 6 Ροθαΐαν δυσεξόδους. 

408 ". Υ. 7. χυάμυνον 1.. χυάμινος ῬΥ͂. Ψ. 8. δου:ρεθαΐαγ 
χαρίεν Θὲ γινώσκεται- Ὑ. 10. τέλος] ὅλος ΘΟΧργοβϑβϑὶέ Ἐδθοδπηρίτι5. 

πολύς ἸδοοΡβία5. αὐτῷ ΑΒΡ. αὐτῶν ΥἹ].. "Ιλιάδι] ὦ, 308. 

408 ο. Ψ. 1, Ἢ ῥα] εἶναι Β, -ςΟ ταμίην ΒΡ, ταμίαν ΨΙ,. 
Υ. 2. ἐπιχεῦαν ἀρὰ Ἡοπιογαπι. «Ἱυσίας] Ἱπιπο Απάοοϊᾷθς. αυῖ 
Τονίαν Ρ. 33, 3. Ηϑε, δὲ 01} οπιπα85 χερνίβοις. λέγων οὕτως] 
λέγει Β. χρυσοῖς ΒΙ, οἐ Επιδέδέξμῖι5 Ρ. 1401, 10. χερσὶ ΡΥ. “ 

408 ἀ. δ᾽ Εὔπολις --- εἴληφε χειρόνιπερον δᾶ. [,. οπι. ΡΥ͂. χειρό- 
νιπτρον ἘῸΡΟ]1415 δὲ χειρόνιβα ἘΊΟΒΑΙΙΩΐ πηθπιοσανἹε Εἰπιδέδε λιι5 ̓ . 

ΑΤΗΕΝΆΕΙΒ. 1]. , 58 
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Κἂν τις τύχῃ πρῶτος δραμὼν ̓ εἴληφε χειρόνιπτρον" 
ἀνὴρ δ᾽ ὅταν τις ἀγαϑὸς ἢ καὶ χρήσιμος πολίτης, 
γιχῷ τὲ χ κ χρηστὸς ὧν, οὐχ ἔστι χειρόνιπτρον. 

᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Θεαροῖς εἴρηκε χειρόνιβα διὰ τούτων 
Κιϑάρα, τρίποδες, ἅρματα, τράπεζαι χαλκέαι, 

χειρόνιβα, λοιβάσια, λέβητες χάλκεοι. 
ες ἡ πλείων δὲ χρῆσις κατὰ χϑἕ ἑιρὸς ὕδωρ εἴωθε λέγειν, ὡς 

Εὔπολις ἐν Χρυσῷ γένει χαὺ ᾿ἡμειψίας “Σφενδόνῃ ᾿4λ- 
καὶϊός τε ἐν ᾿Ιερῷ γάμῳ. πλεῖστον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο. Φιλύλ- 
λιος δὲ ἐν “ὔγῃ κατὰ χειρῶν εἴρηκεν οὕτως 

Καὶ δὴ δεδειπνήχασιν αἱ γυναϊκεθ: ἀλλ᾽ ἀφαιρεῖν 
ὥρα ̓ στὶν ἤδη τὰς τραπέζας, εἶτα παραχορῆσαι. 
ἔπειτα κατὰ χειρῶν ἑκάστῃ καὶ μύρον τι δοῦναι. 

Μένανδρος Ὑδρίῳ 

ἣ Οἱ δὲ χατὰ χειρῶν λαβόντες περιμένουσι φρίλτατοι. 
γο 3 ᾽ Φ τᾷ ., ᾿ »- ἁ ν᾽ 
70. «“ριστοφάνης δ᾽ ὁ γραμματικὸς ἐν τοῖς πρὸς τοὺς 

»» Υ ᾿ ᾽ Π ) ἰδό ν" ὃ 

Καλλιμάχου πίνακας χλευάζει τοὺς οὐχ εἰδότας τὴν δια- 
φορὰν τοῦ τὲ χατὰ χειρὸς καὶ τοῦ ἀπονίψασθϑαι. παρὰ 
γὰρ τοῖς παλαιοῖς τὸ μὲν πρὸ ἀρίστου καὶ δείπνου λέ- 
γέσϑαι χατὰ χε ιρὸς; τὸ δὲ μετὰ τοῦτ᾽ ἀπονίψασϑαι. ἔοικε 

3 

δ᾽ ὁ γραμματικὸς τοῦτο πεφυλαχέναι παρὰ τοῖς ᾿«ττιχοῖς. 

409 ἐπεί τ τοι “Ὅμηρος πὴ μέν φησι 

1401, 10. ΜΟῚ. αταμπηπιδίϊους ἰπ οοα, Ραγὶϑ. 345. [0]. 147. 

Τροίο: χειρόνιπτρα: τὸ κατὰ χειρὸς ὕδωρ" κἄν τις τύχῃ πρῶτος βα- 
λὼν, εἴληφε χειρόνιπτρα. ἀριατοφάνης. χειρόνιπτρον 6χ Ατἰβέορμαπο δἰ- 

{116 δυϊάα5. Ψ.8. Τιασυπᾶπι δάδϊέο πάντας ὄχρίοπὲ ϑομννοῖρῃ. δἔ 
᾿ Ῥουβομπιι5. ἐν ϑεαροῖς Ρ. ἐνϑἑαροῖς Β. ἐν ϑεωροῖς Υ. ἐν ϑεάροις 1. 

διὰ τούτων οτι. Β. Ψ. 1. χαλκέαι ϑομννοῖ ἢ, χαλκεῖαν ῬΥΨΊ,. 
Μ. 2. λοιβάσια, λέβητες ἀτοξοίεπάμαβ. λοιβλιλεβητες Α. λοιβλι λέβητε; 

Ῥ, λοι λέβητες Β.. λοιβιλέβητες Ψ1.. λοιβίδες, λέβητες Οἀϑαιθοπιι5. 
χάλκεον εχ ὙΠΠ, Ρ. 802 Ὁ. τοϑροβιξαηι. χάλκειον ῬΨΓΙ,. 

408 6. καὶ ᾿“μειψίας] καὶ οπι, Ῥ, Σφενδόνῃ ΟἈΒΔΌΡΟΠιιϑ, 
ΤΠ ΛΌΤῚ σφενδῶνυ, δ᾽ πι ΠΠπηὰπὶ νἰεῖαπι Χ. Ρ. 4406 ἃ. εἴρηκεν] εἴρηπε 
Β., οὕτως οπι. Β. ΨΟ 1. ἀλλ᾽ ἀφαιρεῖν Πᾶννοβἰὰ5. ΜΙ Β0 ]]δπ. 
». 121, Κιαάᾷ, μδγϊ ἀλλὰ φέρευν. “ίέγανδρος) Ῥ. 109. 

408 ἴ μετὰ τοῦτ᾽ 15, Τιορ θαίων μετὰ ταῦτα, υρᾶ δεΐδπι Επὰ- 
αἰ ρετιβ θεὲ Ρ. 1401, 20. 
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τλὐλ οός οῦς παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. 
σὴ δὲ 

Τοῖσι δὲ κήρυχες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν, 
σῖτον δὲ δμωαὶ παρενήνεον ἐν κανέοισι. 

καὶ ὡΣώφρων ἐν γυναικείοις »Τάλαινα Καικόα, χατὰ χει- 
ρὸς δοῦσα, ἀπόδος πόχ᾽ ἁμῖν τὰν τράπεζαν.““ παρὰ μέν- 
τοι τοῖς τραγιχοῖς χαὶ τοῖς χωμικοῖς παροξυτόνως ἀνέγνω- 
σται χερνίβα. παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν “Ἡρακλεῖ 

Εἰς χερνίβ᾽ ὡς βάψειεν ᾿Αλχμήνης γόνος. 
ἀλλὰ χαὶ παρ᾽ Εὐπόλιδιε ἐν «ἰξὶν 

“Αὐτοῦ τὴν χερνίβα παύσεις. 
ἔστι δὲ ὕδωρ, εἰς ὃ ἀπέβαπτον δαλὸν, ἐκ τοῦ βωμοῦ λαμ- 
βάνοντες ἐφ᾽ οὗ τὴν ϑυσίαν ἐπετέλουν" καὶ τούτῳ περιρ- 

θαίνοντες τοὺς παρόντας ἥγνιζον. χρὴ μέντοι προπαροξυ- 
τόνως προφέρεσϑαι. τὰ γὰρ τοιάδε ῥηματικὰ σύνϑετα εἰς 

ψ “λήγοντα, γεγονότα παρὰ τὸν παρακείμενον τὴν παραλή- 
γουσαν τοῦ παραχειμένου φυλάσσουσιν, ἂν τε ἔχῃ τοῦτον 
διὰ τῶν δύο μμ λεγόμενον, βαρύνεται, λέλειμμαι αἰγίλεψ, 
τέτριμμαι οἰχότριψ, κέκλεμμαι βοόκλεψ, παρὰ “Σοφοκλεῖ 
“Ἑρμῆς, βέβλεμμαι κατώβλεψ, παρὰ ᾿Αρχελάῳ τῷ Χερρο- 

499 8. Σγίψασθϑαι] Οᾶνπ5. αν, 138, δὲ 8110]. Τοῖσι] Θά ν88. 
«, 140. Τοῖσι δὲ οτὰ. Β. «Καιχόα] Ψοτυπι νἱἀθέισ Ζζοικόοι, 

ἂθ αὺυὸ δά Ρ. 380 6, ἀϊοξυχη. ῬοΥ 5Π|05 δοῖσα δὲ τράπεσδαν γ6- 
5βεϊεαϊε δοῦν εἰρη. ποχ ἁμῖν τὰν ΑΒ. ποθ᾽ ἁμῖν τὰν Ρ. ποθ᾽, 
ἡμῖν τὴν Ἅω. ὩἹρακχλεῇ Υ. 9290, 

409 Ὁ. χερνίβ᾽ ὡς ΟΡΨ, χερνίβα ὥς Ἀ. χέρνιβ᾽ ὡς Τ,. χέρνιβα 
ὡς ΒΒ, χερνίβος Ἐππίδίῃτυβ Ρ, 1401], 12. γόνος] τόκος Ἐπ- 
ΤΙΡΙ 465. ἀλλὰ οτι. Β. Εὐπόλιδι] εὐριπίδῃ Β. περιρραί» 

γοντὲς ΒΟ οἵ Ἐλπυέδίμιιβ, περεραένοντες ῬΥ͂Τ,. παρακείμενον τὴν 

παραλήγουσαν τοῦ παρακειμένου φυλάσσουσάν τε ἔχει τοῦτον διὰ τῶν 

δύο μι (δύο μ' ῬῚὴ λεγόμενον βαρύνεται ΑΒΡ, παρακείμενον διὰ δύο μι 
λεγόμενον, τὴν παραλήγουσαν τοῦ παρτικειμένου φυλάσσοντα ἔχει βαρύ- 

γνέταν ΨἼ,, φυλάσσουσιν, ἄν τε ἔχη εχ ϑοινοίρη, σοτγθοέίϊοπο. ἀ6α!, 

φυλάσσοντώ τε τοῦτον Ὁ. δ᾽ ΠΗ ΠΙΕΟΥ Ἐπιβέδε τι ἢ. 8401, 14. οὐ Ρὑγο- 

Ὑἶι5. σΥδιηπηδίϊοιι5 ΕἸ ΘΙ ΠΙΒΠΠΙ Ρ, 221, 

409 ες. χκέκλεμμαι Ὁ δε Ἐπδέαΐπῖα5. κέκλαμμαι ΡΥ, βούσλεψ Ὁ εὲ 

ἘΠιβέδεῖτ5, βοοίκλεψ Α. βοΐχλεψ ΡΥ]. βέβλεμμαι εχ Ἐπιβέδεμ!ο δἀάι- 

ἔπι. κατῶβλεψ] ΒοΓΙθ Ραΐα  κατώβλεψ. χερρονησίτῃ ΡῚ.. χερρον- 

οὁδκ 
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νησίτῃ ἐν τοῖς ̓ Ιδιοφυέσιν. ἐν δὲ τοῖς πλαγίοις τὰ τοιαῦτα 
ἐπὺ τῆς αὐτῆς συλλαβῆς φυλάττει τὴν τάσιν. ᾿Αριστοφάνης 
δ᾽, ἐν ἽἭρωσι χερνίβιον εἴρηκεν. 

7 ἦ ᾿Εχρῶντο δὲ εἰς τὰς χεῖρας, ἀποπλύνοντες αὐτὰς, 

καὶ σμήματι,, ἀπορρύψεως χάριν, ᾿ὡς “παρίστησιν ᾿Αντι- 

φάνης ἐν “Κωρύχῳ 

Ἔν ὕσῳ δ᾽ ἀχροῶμαϊ σου κέλευσον « τινα 
φέρειν ἀπονίψασϑαι. Β. δότω τὶς δεῦρ᾽ ὅδως 
χαὺ σμῆμα. 

ἔτι δὲ χαὶ εὐώδεσι τὰς χεῖρας κατεχρίοντο; τὰς ἀπομαγ- 

δαλίας ἀτιμάσαντες, ἃς «Ἰακεδαιμόνιον ἐχάλουν κυνάδας, 
ὥς φησι Πολέμων ἐν τῇ περὶ ὀνομάτων ἀδόξων ἐπιστολῇ. 
περὸ δὲ τοῦ εὐώδεσι χρίεσϑαι τὰς χεῖρας ᾿Επιγένης ἢ ἅν- 
τιφάνης φησὶν ἐν .“Αργυρίου ἀφανισμῷ οὕτως 

Καὶ τότε περιπατήσεις» χἀπογίέψει κατὰ τρόπον 

τὰς χεῖρας, εὐώδη λαβὼν τὴν γῆν. 
καὶ Φιλόξενος δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Δείπνῳ φησὶν 

Ἔπειτα δὲ παῖδες 
γίπτρ᾽ ἔδοσαν κατὰ χειρῶν 
σμήμασιν ἐρινομίκτοις 
χλιεροϑαλπὲς ὕδωρ ἐπεγχέοντες 

5 τόσσον, ὅσον ἔχρῃξεν. 

νησίτη Ὗ. ἐδιοφυέσιν Β. Βου αΐαγ ἐδιοφυέσσιν. τοῖς πλα- 
γίοις Β, ταῖς πλαγίαις ῬΨΊ,. ταῖς πλαγίοις Α. ἴῃ Ο πᾶθς ΟΠ115588. 
φυλάττει ἵ,. φυλάττειν ΒΡΥ. σμήματι ΑΨ. σμήγματι Ῥ, Β481], Ι,. 
σμήγματα Β. ἀπορρύψεως ϑομν εἰρη. ἀπορύψεως ΡΥ͂Ὶ,. 

409 ἃ. Ψ. 1. κχέλευσόν μοι ἹΚορρίοτϑ, ΟὈδοῦν, “Ὁ 110]. Ρ. 41." 
Υ. 2. ἀπονίψασθαι) νίψασθαν Ἐ.. Ψ. ὃ. σμῆμα Δ0 εἰ 

Ἐλαβέατμϊυ Ρ. 1401, 6. σμῆγμα ῬΥΤ,. ἔτι δὲ δοιννοῖρη. 1011 
ὅτι δὲ. ἀπομαγδαλίας Ῥ, ἀπὸ μαγδαλιᾶς ΨΤ,. Τοΐαπι Ιοσὰπὶ ὁπ. Ο. 

Τιῦτὶ τιμὰς ἀτιμάσαντες. τιμὰς ἀρ] ον Οαβαυθοπαϑ. οὕτως οτι. Β, 
Καὶ τότε] ϑοιιδοηάιϊπι υἱάθίαν τότε | καὶ. Τηρῃῖοβ6 ΙΔο0Ὁ- 

5108 Ρ. 219. καὶ τότε | πτέριν πατήσεις, οομηραταίο ὙΠΘΟΟΓ. Ψ, 1], 
ἁπαλὰν πτέριν ὧδε πατησεῖς. Ἰάρτη ν. 2. εὐώδη λαβὼν πηγὴν ἐκεῖ, 

409 6. Φιλόξενος δ᾽] δ᾽ οπι. Β. ῬΏΝοχοπΙ ἔγαρτπεηξαπι σΟἢ86-- 
γϑέ οὐπὶ 60 ᾳιοᾶ [᾽ν Ρ. 147 6. δ᾽] δέαπιὶ δϑέ, ν. 3, σμήμασιν 
ΑΒ. σμήγμασιν ῬΥ͂Τ,. ἐρινομίχτοις ΑΒΡΙ,. ἐρινομίκτου Ψ. 
Υ. 4. χλιεροϑαλπὲς δοδτνοῖρἢ, χαιεροϑαλπὲς Ἀ. χαιεροϑάλπες Β. χαὶι- 

τροϑαλπὲς Ῥ. χαιροϑαλπὲς 1. ἐπεγχέοντες ΒΡΥΠ,, ἐπεπεγχέοντες Δ. 

Ὑ, ὅ. τόσσον ΑΡ, ΒΟΥ δέυχ τόσον. ὅσο») ὅσσον ἢ 
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ἐχτρίμματα λαμπρὰ 
σινδονυφὴ δίδοσαν, 

χρίματά τ΄ ἀμβροσίοδμα 
καὶ στεφάνους ἰοϑαλέας- 

δρόμων δ᾽ ἐν Ψαλτρίᾳ 
᾿Επεὶ δὲ ϑᾶττον ἦμεν ἠριστηχότες ; 
ὃ παῖς περιεῖλε τὰς τραπέξας, γίμματα 

π ἐπέχει. φίξ; ἀπενιζόμεϑα, τοὺς στεφάνους πάλιν 
τοὺς ἰρίνους λαβόντες ἐστεφανούμεϑα. 

78. ᾿Εχάλουν δ᾽ ἀπόνιπτρον τὸ ἀπόνιμμα τῶν χειρῶν 
χαὶ τῶν ποδῶν. ᾿Δριστοφάνης 

Ὥσπερ ἀπόνιπερον ἐκχέοντες ἑσπέρας. 
ἴσως δὲ χαὶ τὴν λεχάνην οὕτως ἔλεγον, ἐν ᾧ τρύπῳ καὶ 
χειρόνιπτρον. ἰδίως δὲ καλεῖται παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἀπόνιμμα 

ἐπὶ τῶν εἰς τιμὴν τοῖς Ῥϑθθια γινομένων καὶ ἐπὲ τῶν τοὺς 

ἐναγεῖς καϑαιρόντων, ὡς καὶ Ἀλείθημοῖ ἐν τῷ ἐπιγραφο- 
ΠῚ 0 μένῳ ᾿Εξηγητικῷ, προϑεὶς γὰρ περὲ ἐναγισμῶν γράφει τάδε 

οὍρυξαι βόϑυνον πρὸς ἑσπέραν τοῦ σήματος. ἔπειτα παρὰ 
" 

Ψ. 6. εἶτ᾽ ἐχτρίμματα λαμπρὰ ἘΊΟΥΙΠΟ. ἐχτρίμματα) ἐκτρίμματά τὸ 
ΡΥΙ, ἔκτριμμά τε ΑΒ. λαμπρὰ σινδονυφὴ 1.. λαμπρὰ σινδονύφῃ 
ψ. λαμπρασιν νύμφη Β. λαμπρὰ σινδονύμφη Ῥ. Ψ. 8. χρίματά 
- ὙΠΙΘΡγαμΐιϑ. 11θγὶ χρίματ᾽, ἀμβροσίοδμα ΡΎΥ͂Ι,. ἀμβροσιο:-- 
ὁδιιὰ Β. Ζρόμων δ᾽ δραι δ᾽ Β. Ψ.1. ϑᾶττον ἦμεν ἤρι- 
στηχότες, ὃ παῖς περιεῖλε Ῥογϑοπη9. ϑᾶττον ἦμεν ἠριστηκότες ἦμεν 
περιεῖλε (περιεῖλεν Β) ΑΒ. ϑᾶττον ἠριστηκότες ἦμεν περιεῖλε ΡΨ. ϑᾶντον 

ἦμεν ἠριστηκότες, περιεῖλε 1,.. θᾶττον ἦμεν ἡριστηκόνες, ἣ μὲν περιεῖλε 
δοθνν οΙ Ρ. Ὕ, 2. νῴιματα] μἱδτὲ νίμματ᾽, ᾿ 

409 ἢ. Ψ. 4. τοὺς ἐρένους σαδαυθοπιβ. Εἱδγὶ δὲ σπορίνους. 
ο΄ ἀπόνιμμα] ἀπόνιμα Β. "Αριστοφάνης] Λοδάτπ. γ. 610. ἐκχέον- 

τὲς 6Χ ΑΥἸβίορπαπο ἀθά!. ΓΛΌΥΙ ἐγχέοντες. ἔσῳς] Ευδέδεμ᾽υπ Ρ. [40], 
7. τὸ μετὰ τὴν κάϑαρσιν καταπεσὸν ὕγρὸν ἀπόνιπτρον ἐκαλεῖτο, ἤγουν 
χειρῶν καὶ ποδῶν ἀπόνιμμα. ἴσως δὲ, φησὶ, καὶ τὴν λεκάνην οὕτως ἔλε-- 

ο΄ γὸν ἐν ᾧ τρόπῳ καὶ τὸ χειρόνιπτρον. ἰδίως δὲ, φασὶ, καλεῖταν παρ᾽ ᾽4τ-- 

τικοὶς ἀπόνιμμα ἐπί τε χοῶν νεκρικῶν καὶ ἐπὸ ἐναγῶν καθϑαιρομένων, οἷον, 
ὄρυξαν βόθρον πρὸς ἑσπέραν καὶ τάδε τινὰ ποιήσας λέγε, ὕμίν ἀπόνιμμα 
οἷς χρῆν καὶ οἷς ϑέμις. 

410 ἃ. προϑεὶς Ἀ. προσϑεὶς ῬΥῚ,. ξναγισμῶν] εὐαγισμῶν Β. 
Ὄρυξαι Ὁ εἐ Ἐπρέδεμίι5. δογθοθαΐαν ὀρύξαι. βόϑυνον] βό- 

βοὸν (, αὶ βόϑρον νοϊαῖξ τὶ ρα Ἐπιβέα(μίυπι δογιρέαπι Θδέ. 
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τὸν βόϑυνον πρὸς ἑσπέραν βλέπε, ὕδωρ. κατάχεε,᾽ λέγων 
τάδε, Ὑμῖν ἀπόνιμμα, οἷς χρὴ καὶ οἷς ϑέμις. ἔπειτα αὐ- 

ϑις μύρον χατάχεξ. Ξ “παρέϑετο ταῦτα καὶ Δωρόϑεος, 
φάσχων καὶ ἐν "τοῖς τῶν ϑυγατριδῶν πατρίοις τάδε ὑψιθ- 
γράφϑαι περὶ τῆς τῶν ἱχετῶν καϑάρσεως. ». ἔπειτ᾽ ἀπὸ- 

: ναψάμενος αὐτὸς. χαὶ οἱ ἄλλοι οἱ σπλαγχνεύοντες; ὕδωρ 

λαβὼν κάϑαιρε ὰ ἀπόνιξε τὸ αἷμα τοῦ καϑαιρομένου, χαὶ 

μετὰ τὸ ἀπόνιμμα ἀναχινήσας εἰς ταυτὸ ἔγχεε.“ 
͵ 79. Χειρόμαχτρον δὲ χαλεῖται ᾧ τὰς χεῖρας ἀπεμάτ- 
τόντο ὠμολίνῳ ὅπερ ἐν τοῖς προχειμένοις Φιλόξενος ὁ 

Κυϑήριος ὠνόμασεν ἔχτριμμω. “Δριστοφάνης 1αγηνισταῖς. 
Φέρε παΐ ταχέως χατὰ χειρὸς ὕδωρ, 

παράπεμπε τὸ χειρόμαχτρον. 
(σημειωτέον δὲ ὅτι χαὶ μετὰ τὸ δειπνῆσαι χατὰ χειρὸς ἔλε- 
γον, οὐχ ὡς “Αριστοφάνης ὃ γραμματικός φησιν, ὅτι πρὶν 

ο φαγεῖν οἱ ᾿“ττιχοὶ κατὰ χειρὸς ἔλεγον, μετὰ δὲ τὸ δειπνῆ-- 
σαι τὸ νίψασϑαι.) “Σοφοκλῆς Οἰνομάῳ ς 

«Σχυϑιστὶ χειρόμακτρον ἐκκεκαρμένος. 

καὶ Ἡρόδοτος ἐν δευτέρᾳ. Ξενοφῶν δ᾽ ἐν πρώτῳ Παι- 

δείας γράφει » Ὅταν δὲ τούτων τινὸς ϑίγῃς» εὐϑὺς ἀπο- 
χκαϑαίρεις τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρόμαχτρα, ὡς πάνυ ἀχϑό- 

βένοβ ὅτι κατάπλεά σοι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγένετο.“ “Πολέμων δ᾽ 

ἐν ἕχτῳ τῶν πρὸς ᾿ΑΔντίγονον καὶ ᾿Αδαῖον περὶ τῆς διαφο- 

ἃ ρᾶς λέγει τοῦ χατὰ χειρὸς πρὸς τὸ νίψασθαι. Δημύνικος 

δ᾽ ἐν τῷ Δχελωνίῳ τὸ πρὸ τοῦ δείπνου κατὰ χειρός φησι 

διὰ τούτων 

βλέπε ΑΒΡ. βλέπων Ψ].. λέγων τάδε] τάδε λέγων Β. ἀπό- 

γίμα ΒΡ. ἀπόνιμμ᾽ ὙΠ. οἷς χρὴ καὺ οι. Β. ἔπειτα ΑΒ. 

ἔπειτ᾽ ῬΥΨῚ,. ϑυγατριδῶν Ἰἰθτὶ οογγιιρέο, Εὐπατριδῶν ΝΙΘΘΙΙΘΓΙΒ 
ἄς Δέίποννα ΡΟ]. Ρ. 10. 

410 ὃ". ἔπειτ᾽ Β. ἔπειτα ῬΥ͂Τ,. κωϑαιρομένου] καϑαιρουμένου Β.. 
ἔκτρεμμα) Εὐυιδέαεμ!ι5. ἢ. ᾿δλῆν 90. μετὰ τὸ δειπνῆσαι) 

μετὰ τὸ δεῖπνον Ἐ.. 
Α10 ο. τὸ δειπνῆσαν οι. Β. Οἰνομάφ] ἘΣ. 2. Ρ. 041, 

χειρόμακτρον) χειρόμα Ἐ,, ἐν δευτέρᾳ] (δρ. 122. ἐν πρώτῳ 

Παιδείας] σαρ. 3, ὃ. γράφει ὁπ. Β. ἀποκαϑαίρεις 5851}. εἴ 

1,, ἀποκάϑαιρε ΑΒΡ. Πολέμων δ᾽] δ᾽ οπι. Β. 
410 ἅ. χειρὸς πρὸς] χειρὸς φησὶ πρὸς Β. Ζημόνικος δ᾽] δ᾽ 

οἵη. Β. Ποπιοπῖοὶ Ἰθοῦμι οπι, Ὁ. διὰ τούτων οἢ). . 
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᾿Εσπουδάκει δ᾽ ἕχαστος. ὡς ἂν ἐσϑίων 
ἅμα τ᾽ ὀξύπεινον ἄνδρα καὶ Βοιώτιον. 

τὸ γοῦν. κατὰ χειρὸς περιγράφει πᾶς ὅτι μετὰ δεῖπνον 
αὐτῷ τοῦτο γίγνεται λαβεῖν. ὠμολίνου δὲ μέμνηται φἰοο 
γος ἕν ᾿Αρχιλόχοις »"μολίγοις κόμη βούουσ᾽ » ἀτιμίας 

πλέως. (ἐ “Ξαπφὼ δ᾽ ὅταν λέγῃ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν μελῶν 
πρὸς τὴν ᾿᾿Αφροδίτην »Χειρόμαχτρα δὲ χαγγόνων πορ- 
φυρᾶ, χαὶ ταῦτα μὲν ἀτιμάσεις ἔπεμψα πυφωκχααςρ δῶρα 
τίμια. Ἂ “χαγγόνων κόσμον λέγει κεφαλῆς, τὰ χειρόμακτρα. 
ὡς καὶ ᾿χαταῖος δηλοῖ ἢ ὁ γεγραφὼς τὰς περιηγήσεις ἐν 
τῇ «Ασίᾳ ἐπιγραφομένῃ «Γυναῖκες δ᾽ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς 
ἔχουσι. χειρόμακτρα." “Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ δευτέρᾳ φησὶ 
» Μετὰ δὲ ταῦτα ἔλεγον τοῦτον τὸν βασιλέα ζωὸν ̓ χαταβῆ- 

γαι χάτω εἰς. ὃν οἱ “Ελληνες “Διδην νομίζουσι, χκἀχεῖϑε 

συγχυβεύειν τῇ Δήμητρι, χαὶ τὰ μὲν νιχᾶν αὐτὴν, τὰ δὲ 

ἑσσοῦσϑαι ὑπ᾽ αὐτῆς" χαί μιν πάλιν ἀναφιχέσϑαι δῶρον 

ἔχοντα παρ᾿ αὐτῆς χειρόμακτρον χρύσεον." 
80. Τὸν δὲ τῷ χερνίβῳ ῥάναντα παῖδα διδόντα χατὰ 

χειρὸς “Ηρακλεῖ ὕδωρ, ὃν ἀπέκτεινεν ὁ ᾿ ἩΗραχλῆς κονδύλῳ, 
“Ἑλλάνικος μὲν ἐν ταῖς ἱστορίαις ᾿Αἀρχίαν φησὶ καλεῖσϑαι" 

πᾶς ΑΒ, πως Ψ].. οπι. Ῥ. λέγῃ] λέγει Β. ἔν τῷ πέμπτῳ τῶν 
μελῶν] ἐν εὦ μελῶν Β, 

410 6. πορφυρᾶ] πορφυρὰ Β. καὶ ταῦτα ῬΥΤ,. χαταυτὰ Ἀ. 
χατ ταῦτα Ἐ. ἀτιμάσεις ῬΨΤ,. ἀτατιμάσεις Δ. πυφώκαας Ἅ. 

πυφωχκάας Ῥ, πυφωκείας Κ1,. ΒΔρΡῇομ!β παρ πηθπέιπι 510 ΘΟ 1 6θι- 
501 16 ΠΘη515 ἃ. 1800. νο]. γ΄. ν. 141. 

χειρόμακτρα δὲ καγγόνων 
πορφυρᾶ, καὶ ταῦτα μὲν ἃ 

τιμάσειξ, ἔπεμψ᾽ ἀπὺ Φω- 
κάας δῶρα τίμια. 

“Ἑχαταῖΐος ἵ,. ἐκταῖος Β. εὐχταῖος ῬΥ͂. δηλοῖ] δοιλοῖ Β. ἐπὲ 

τῆς κεφαλῆς] τῆς ὁπι. Β, ἐν τῇ δευτέρᾳ] Ὁὰρ. 122. καἀκεῖϑι) 

κἀκεῖ δὲ 1,. κἀκεῖ οὗ ΒΡΨ, φυοᾶ οχ κἄκεῖϑι. σου γυρίαπι., ἑσσοῦσϑαι 

ὁχ Ποιοδοίο 464]. ἐσοῦσϑαι ΑΡ,. ἡσοᾶοσϑαι Ὑ. ἡσοοῦσϑαν 1.. καί μυν 

Τ, οχ Ἡρτγοδοίο. καὶ μὴν ΑΒΡΥ. 

410 ἢ, ἀναφικέσϑαι ΒΡΥ͂. ἀνεφικέσϑαν Α' Ἰιάθονα ἀϊοιέαγ, ἀφικέ- 
σϑαι 1,. ἀπικέοϑαν Ὑ61] ἄνω ἀπικέσϑαν 1111 Ἡοτχοδοίβοὶ. δῶρον 

ἔχοντα παρ΄ αὐτῆς Βὶ οὐ Τοιοάοίο. Ἰυοροθδέπν παρ᾽ αὐτῆς δῶρον 
ἔχοντα. ὃ “Πρυκλῆς) ὃ ὁπ. Β. κονδύλῳ] Οοπῖ, δυϊάδι ἐπ 
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δι᾿ ὃν καὶ ἐξεχώρησε Καλυδῶνος" ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τῆς 
Φορωνίδος Χερίαν αὐτὸν ὀνομάζει" Ἡρόδωρος δ᾽ ἐν ἕπτα- 

ἀ11 χαιδεχάτῃ τοῦ χαϑ᾽ ᾿Ηραχλέα λόγου Εὔνομον. καὺ Κύα- 
ϑὸν δὲ τὸν Πύλητος μὲν υἱὸν, ἀδελφὸν δὲ ᾿ΑἸντιμάχου, 
ἀπέκτεινεν ἄχων ᾿Ηρακλῆς, οἰνοχοοῦντα αὐτῷ, ὡς Νίκαν- 
δρος ἱστορεῖ ἐν δευτέρῳ Οἰταϊχῶν: ᾧ καὶ ἀνεῖσϑαί φῆσι 
τέμενος ὑπὸ τοῦ ᾿Ηραχλέους ἐν Προσχίῳ, ὃ μέχρι γῦν 
προσαγορεύεσϑαι Οἰνοχόου. 

᾿Ημεῖς δ᾽ ἐνταῦϑα καταπαύσαντες τὸν λόγον ἀρχὴν 
ποιησόμεϑα τῶν ἑξῆς ἀπὸ τῆς τοῦ Ἡρακλέους ἀδηφαγίας. 

ἀδδηφαγίας ΡΥ. 

᾿ χονδυλίσας. "5 δι᾽ ὃν ΑΒΡΥ͂. δι ὧν Β481]. 1,. οΧερίαν) Χαιρίαν 
Ἐῃβέατῃϊα5 Ρ. 1900, 24. δ᾽ ἐν] μὲν Β. χκύαϑον ῬΥΪ,. 
κίανθον ΒΟ εὲ Επδέδεμϊα5 Ρ, 1900, 20, 

411 ἃ. πύλητος ΑΒΡΨ, “Ππόλητος Β4811. ἴω. ἀδηφαγίας ΔΏ. 
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᾽Ζ.λ} ὥσπερ δείπνου γλ ἰαφυροῦ ποικίλην εὐωχίαν 
τὸν ποιητὴν δεῖ παρέχειν τοῖς ὃὲ ἑαταῖς τὸν σοφρὸν, 

ἵν ἀπίῃ τις τοῦτο φαγὼν καὶ πιὼν ᾧπερ λαβὼν 
χαίρει τις χαὶ σχευασία μὴ μέ᾽ ἢ τῆς μουσιχῆς" 

᾿4στυδάμας ὃ τραγικὸς ἐν ᾿Ηρακλεῖ σατυριχῷ, ἑταῖρε, 
φησὶ, Τιμύχρατες. φέρε, εἴπωμεν ἐνταῦϑα τοῖς προειδη- 
μένοις τὰ ἀκόλουθα, ὅτι ἦν καὶ ὁ ᾿ἩΗραχλῆς ἀδηφάγος. 

ἀποφαίνονται δὲ τοῦτο σχεδὸν πάντες ποιηταὶ καὶ συγγρα- 
φεῖς. ᾿Επίχαρμος μὲν ἐν Βουσίριδι λέγων 

Πρῶτον μὲν αἵ χ᾽ ἔσϑοντ᾽ ἴδοις νιν, ἀποϑάνοις. 
βρέμιει μὲν ὃ φάρυγξ ἔνδοϑ᾽, ἀραβεῖ δ᾽ ἃ γνάϑος, 
ψοφεῖ δ᾽ ὁ “γόμφιος, τέτριγε δ᾽ ὃ χυνόδων, 
σίζει δὲ ταῖς ῥίνεσσι., κινεῖ δ᾽ οὔατα. 

Ἴων δ᾽ ἐν ᾿Ομφάλῃ ἐμφανίσας αὐτοῦ τὴν ἀδηφαγίαν 
ἐπιφέρει 

Ὑπὸ δὲ τῆς εὐφημίας 

411 ἃ. Υ. 8. ἕν’ ἀπίῃ Ἀ. ἵνα πίῃ ῬΥΤ,. ΓῊΡΓΙ τοῦτο λαβὼν 
καὶ φαγὼν ὥσπερ πιὼν, (ογτοχὶε ῬοΟΙΒΟΠυ5, πἶδὶ αυοα ὅπερ 5ογίρβιέ, 
οὐϊ Ῥγαθίι! ᾧπερ οὑπὶ Βοἰβιρίο, 4ὰὶ ἱπ Οοπίθοίαῃ, 1. Ρ. 234. 1ΐα 
ΒΟΙΙρβ1: ἵν᾽ ἀπίῃ τις τοῦτο λαβὼν ᾧπερ πίνων καὶ φαγὼν χαίρει τις. 

Υ. 4. χαίρεν αἀά. 1,, οι. ΡΥ͂. τις δα άϊάϊς ΒοΥ5οπιι5. μὴ μὸ 

ἢ ϑομυνοῖρη, οὲ Ρογβοπυβ. μὴ μέ Β. μιμοίη Ῥ. μέ εἴη Ψ. μή μίη εἴη 1,. 
ἀδηφάγος Α. ἀδδηφάγος ΡΥΤ,. Ἐπίχαρμος μὲν] μὲν ὁπ, Β, 

411 ". Ψ. 1. Πρῶτον] πρῶτα Ἐ.. ἔδοις ΑΒ. ἴδῃς ΘΕΡΥΕ,, 
νι» νῦν Β. ἀποϑάνοις] ἀποϑάνης Ἐ!. ν. 2. -- 4. δι- 

τυ 11 Ἐπυιϑέα ἢπ|5 Ρ. 870, 10. Υ. 8, γόμφιος] γομφίος Ἐ; εἐὲ Εα- 
Βιδίῃπι5. τέτριγε δ᾽ ὃ Ἐπέδεμηιβ, πἰδὶ φαρὰ τέτγρυγε Ἔχουδαπι. 
ΓΑΡΕῚ Οππ65 τέτριγ᾽ ὃ. Υ. 4. ῥίνεσσι) δίνεσι Β., Ῥοβέ οὔατα 
1, δὐάϊέ τῶν τετραπόδων οὐδὲν ἧττον: αὐᾶθ πρ4ᾳὰθ ἰπ Ψ δχβέαπέε πο- 

406 ἴῃ 110 ἄτη ἱπνοπία βαπέ ΠΡΟ δογὶρέο, Ἐς ἐμφανίσας --- ἔπι- 

φέρεν ὁπ: Β. ἀδηφαγίαν Α. ἀδδηφαγίαν ῬΨΤ,. Ψ. 1. εὐφη- 
μίας] βουλιμίας ΒΘπ οι. ἴῃ ορ βίο! δὰ ΜΗηΠἜἊαπι Ρ. 56.". 499. εἀ. 
1.105.) γουβαπι 2. 4αθι Βοΐυπι παροέ δρίζοπιθ, αἰέωμε Εἰ αϑέα-- 
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χατέπινε χαὶ τὰ κᾶλα καὶ τοὺς ἄνϑρακας. 

ς παρὰ Πιυδάρου δὲ τοῦτ᾽ εἴληφεν εἰπόντος ., δοιὰ , βοῶν 
ϑερμὰ δ᾽ εἰς ἀνϑραχιὰν στέψαν, πυριπνύων τ σώματα. 
χαὺ τότ᾽ ἐγὼ σαρχῶν τ΄ ἐνοπὰν, ἠδ᾽ ὀστέων. ἰσεέμηψμὸν 

βαρὺν ἣν ἰδόντα διακρῖναι, πολλὸς ἐν κχαιρῷ χρόνος." 
τοιοῦτον οὖν αὐτὸν ὑποστησάμενοι ταῖς ἀδηφαγίαις χαὶ 
τῶν ὀρνέων ἀποδεδώχασιν αὐτῷ τὸν λάρον; τὸν προσαγο- 
ρευόμένον βουφάχγον. 

2. Εἰσάγεται δὲ ὁ ̓ Ἡρακλῆς καὶ “επρεῖ γπὰ πολυ- 

412 φαγίας ἐρίξων, ἐχείνου προκαλεσαμένου" χαὶ γεγίκηκε. Ζη- 
γόδοτος δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Επιτομῶν Καύκωνός φησι τοῦ Πο- 
σειδῶνος καὶ ̓ ᾿Αστυδαμείας τῆς Φόρβαντος γενέσθαι τὸν 

“Ζεπρέα, ὃν τὸν “Ἡρακλέα κελεῦσαι δεϑῆναι. ὃτε «Αὐγέαν 

τὸν μισϑὸν. ἀπῇτει. Ἡρακλῆς δὲ ἐχτελέσας τοὺς ἄϑλους͵ 

ἔρχεται. ἐπὶ Καύκωνος, χαὺ δεηϑείσης ᾿ΑΙστυδαμείας διαλύε- ᾿ 

ται πρὸς τὸν ““ϑιρέα: καὶ μετὰ ταῦτα ὁ «“Ἱεπρεὺς “Ἣρα- 
χλεῖ ἐρίζει δίσχῳ καὶ ὕδατος ἀντλήσει χαὶ ὕστις ἀναλώσει" 

{πῖὰ5 ν. 870, 12. χᾶλα δομννοῖρη, κάλα ΟἿ οἱ Ευδέαίϊι5. 
καλὰ Ἀ. κῶλα ῬΨΙ,. 

411 ο. Πινδάρου] Ἐτ. 100. γν, 6380ὁ0.Ὁ. «Ζοιὰ βοῶν] διὰ βοῶν Ψ],. 
διαβοῶν Ῥ. δύω βοῶν Λάδπιυ5. δοιὰ βοῶν Βοθοκμίιβ, ααἱ ἐοΐαηι 10- 
πὶ 810 ἀἰδροβαυϊξ 

Δοιὰ βοῶν 

ϑέρμ᾽ ἔδει ἀνϑρακιὰν στέψαντα πυρίπνοά τε 
σώματα" καὶ τότ᾽ ἐγὼ σαρκῶν τ᾽ ἐνοπὰν 
εἶδον ἠδ᾽ ὀστέων στεναγμὸν βαρύν. 
ἦν δὲ ἰδόντα διακρῖναι πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος: 

ϑερμὰ δ᾽ εἰς Α. ϑερμὰ εἰς ῬΥΠ,, ἀνθρακιὰν στέψαν πυριπνόων τε 

ὙΙ,. ἀνθρακιὰν στέψαν ἡπβὲ δ᾽ ὑπνόων τὲ Ῥ. ἀνθϑραπκιὰν στέψαν πυρὶ δ᾽ 

εἰς ἀνθρακιὰν στέψαν πυρὶ δ᾽ ὑπνόων τε ΑΒ. βαρὺν ἦν ἰδόντα] 

βαρύνθϑην ἐδών" τὰ Οαβϑαυροπαβ. βαρὺν ἤνιδον- τὰ Ἡογπιᾶππαϑ. 

ἀδηφαγίαις Ἀ. ἀδδηφαγίαις ΡΥΤ,. βουφάγον] βούφαγον Ῥ. 

, 412 ἃ. Ζηνόδοτος) ξυνόδοτος Β. Ζεποάοί! παγγαίίοποι ἴῃ ΨΑΓΙ ἅμα 

Ἡϊ5ἰοχίαπι ἐγαπβέμ!ς ΑΘ] απὰ5 1, 24. ᾿ χαύκωνος ΟΕ. καυκώνου 

ΡΥΙ.. ᾿Αστυδαμείας ἀαοωυφωμδοι ΑΒ. αὐγέωαν ΨΙ.. αὐγέας ἘΝ. 

αὐγέω Ῥ. ἔρχεται) ἔρχετ᾽ ΒΒ. ἐπὶ Καύκωνος) αἰ }1 Ομ 65 

ἐπὲ καύκωνας. Οοτγοούαπι ἃ Ροεσοπῖο δα Αδ]ΐδπιπι, αδὲὶ εοάθπι ον- 

ΧΟ εἰς Χαύκωνας ἴπ ΠἰΌγ15. δογρέα. ἈὔἔἧΑστυδαμείας] ἀοτυδαμίας 

ΔΒ. ἀντλήσεν ϑομνν οι σα. Πἰδυὶ δέ Ἐπιδίαι μα ν, 1023, 4. ἀνυ- 

λῆσαι. ἈοΙίδηι5 ἐρίζουουν ἀλλήλοις περὶ δίοκου καὶ ὕδατος ἀντλήσεως καὶ 

τίς καταδειπνήσεν ταῦρον πρότερος. ἀναλώσει) ἄναδώσει Ἰ. 
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ϑᾶττον ταῦρον, καὶ λείπεται πάντα. εἶτα ϑωρηχϑεὶς προ- 
ν» καλεῖται ᾿ ΕΙραχλέα χαὶ ϑνήσχει ἐν τῇ μάχῃ. Μάτρις δ᾽ ἐν 
τῷ τοῦ ᾿Ηρακχλέους ἐγκωμίῳ καὶ εἰς πολυποσίαν φησὶ τὸν 
“Ἡρακλέα προχληϑῆναι ὑπὸ τοῦ “επρέως καὶ πάλιν νιχη- 
ϑῆναι. τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ χαὶ ὁ Χῖος ῥήτωρ Καύκαλος, ὁ 
Θεοπόμπου τοῦ ἱστοριογράφου ἀδελφὸς, ἐν τῷ τοῦ ἯΝ 

χλέους ἐγκωμίῳ. 

3. Καὶ τὸν ᾿Οδυσσέα δὲ ᾿ΝρμδΝ, πολυφάγον καὶ λαί. 
μαργον πρραδίδωφιν, ὅταν λέγῃ 

ο ᾿Αλλ ἐμὲ μὲν δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν στερ. 
οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο 
ἔπλετο, ἢ τ᾽ ἐκέλευσεν ἕο μνήσασϑαι ἀνάγχῃ 

χαὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνιπλησϑῆναι ἀνώγει. 
ὑπερβάλλουσα γὰρ, ἐν τούτοις φαίνεται αὐτοῦ λαιμαργία, 
μετὰ τοῦ μηδὲ ἐν δέοντι τὰ περὶ τῆς γαστρὸς γνωμολογεῖν. 
ἐχρὴν γὰρ, εἰ χαὶ ἐλίμωττε, διακαρτερεῖν, ἢ ἢ μετριάζειν τὰ 

ἃ τοῦ παρίστησι λαιμαργίαν χαὺ γαστριμαργίαν 
Ὡς χαὶ ἐγὼ πένϑος μὲν ὄχω φρεσίν" ἢ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 
ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐχ δέ μὲ πάντων 
ληϑάνει ὅσσ᾽ ἔπαϑον, χαὺ ἐνιπλησϑῆναι ἀνώγει. 

ταῦτα γὰρ οὐδὲ ἐκεῖνος ὁ ἐὰν δηλ ηρσω εἰπεῖν ποτ᾽ ἂν 
ἐτόλμησε. γέρων τὲ ὧν 

ἤσϑιεν ἁρπαλέως κρέα τ΄ ἄσπετα χαὶ μέϑυ ἡδύ. 

4. Θεαγένης δ᾽ ὁ Θάσιος ἀϑλητὴς ταῦρον μόνος κα- 
τέφαγεν, ὡς Ποσείδιππός φησιν ἐν ἐπιγράμμασιν 

412 ". Πώάτρις δ᾽] δ᾽ οπι. Β, ψικηϑῆναι] ἡττηθῆναι Ἐ 
-" 

ΟΠΊΪ580 πάλιν. λέγ υὐδν Ῥ. 

412 ο. Ψ. 1. ᾽4λλ᾽ ἐμὲ] Οάγν55. η, 215. ν. 2. γάρ τῇ γὰρ 
τῇ Β.᾿ Υ. 4. καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει ῬῈΥ ΘΥΓΟΓΘΠΙ οχ υ. 22]. 
1Π]δέαπι. ΟΟγυθ οχ νυ. 218. καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένϑος ἔχοντα. ὦ φαίνε-- 
ται αὐτοῦ) αὐτοῦ φαίνεται Β.. περὸ τῆς γαστρὸς) περὲ οτη. Β, 

412 ἀ. Υ. 1. αἰεὶ ΒΕΡΥ͂ τοὶ ϑομυνεῖρῃ, δαϊέῖο, ἀεὶ 1... νῷ, 
ἐνιπλήσασϑαινι ἨΟΠΘΓΙ5, σαρδανάπαλλος ΑΒ. σαρδανάπαλος ΓΕΡΥΙ,. 

᾿ γέρων τε ΑΒΟΕΣ, γέρων δὲ ΡΥΨΙ,, ἤσθιεν} ὙοΥβὰ5. δχ ρὶα- 
τῖθ5 10015 (Οαγ55. ζ, 200, ως. 102. 557. χ, 184.) οοπβαέξι5. 
Θεαγένης] Ἐϊαβέαί 5 Ρ. 1523, 7. ὅ-.ἨἩ «Ποσείδιτιπος] ποσίδιππος ἈΡ. 
ῬΟΒΙΙΡΡΙ δορὶ γδιηπια ἱπ Δμέβοὶ. Ῥαϊαΐ, υο]. 1. ρ. 781. τϑοθρέυμῃι. 

περὶ τὴν τροφήν. τὸ δὲ τελευταῖον χαὶ τὴν τελειοτάτην αὐὖ- 9 ὴ 0 φή ἢ { 



910 1 

ε Καὶ περὶ συνϑεσίης, ἔφαγόν ποτε Μηόνιον βοῦν" 
'πάτρη γὰρ βρώμην οὐχ ἂν ἐπέσχε, Θάσος 

Θευγένει. ἅσσα “φαγὼν ἔτ᾽ ἐπτεον" εἵνεκεν οὕτω 
χάλκεος ἑστήχω, χεῖρα προϊσχόμενος. 

Μίλων δ᾽ ὃ Κροτωνιάτης, ὡς φησιν ὃ “Ἵεραπολίτης Θεύ- 
δώρος ἐν τοῖς περὺ ἀγώνων, ἤσϑιε μνᾶς χρεῶν εἴχοσι χαὶ 

τοσαύτας ἄρτων, οἴνου τε τρεῖς χέας ἔπινεν. ἐν δὲ ᾿θλυμ- 
πίᾳ ταῦρον ἀναϑέμενος τοῖς ὦμοις τετραξτῆ, καὶ τοῦτον 

ἔ περιενέγκας τὸ στάδιον, μετὰ ταῦτα δαιτρεύσας μόνος αὖ- 

τὸν κατέφαγεν ἐν μιᾷ ἡμέρῳ. Τίτορμός τε ὁ «Αἰτωλὸς διη- 
ριστήσατο αὐτῷ βοῦν, ὡς ἱστορεῖ ὃ Αἰτωλὸς ᾿Αλέξανδρος. 
Φύλαρχος δέ φησιν ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν τὸν Μίλωνα 

ταῦρον καταφαγεῖν κατακλιϑέντα πρὸ τοῦ βωμοῦ τοῦ Διός" 
διὸ καὶ ποιῆσαι εἰς αὐτὸν Δωριέα τὸν ποιητὴν τάδε 

Τοῖος ἕην Μίλων, ὅτ᾽ ἀπὸ χϑονὸς ἤρατο βροῖϑος, 
τετραετῇ δαμάλην, ἐν Διὸς εἰλαπίναις, | 

413 ὥμοις δὲ χτῆνος τὸ πελώριον ὡς νέον ἄρνα 
ἤνεγχεν δι᾿ ὅλης χοῦφα πανηγύρεως. 

χαὶ ϑάμβος μὲν, ἀτὰρ τοῦδε πλέον ἤνυσε ϑαῦμα 
πρόσϑεν Πισαίου, ξεῖνε, ϑυηπολίου. 

412 ε. Ψ. 1. Χαὶ περὲ ΟΔδδυθοπι5. ΓὐθΥῚ χαΐ περ. μηόνιον 
ἈΑ εὐ Ευβδέδέμηιβ Ρ. 1523, 8. μηόνιον ΡΥ͂].. μιόνειον Ο, μηόνυον Ἰὰ. 
ν. 3. Θευγενει ᾿ ἅσσα 1, ἐγροϊμοέαθ οὐρα: πᾶπιὶ Οαβαῦθομιι5 Θευχένει 
ἅσσα Ἔχουᾶϊ νοϊαπογαΐ, Θ᾽ εὐγενει᾽ ἅσσα . ϑ᾽ εὐγενείασσα Ῥ. εὐγενείας 

φαγὼν Β. εἵνεχεν) οὕνεχεν (ΒΔΌΘΟΠΙΒ. ἤσϑιε)] ἔσϑιε Ρ. 
χόας] χοᾶς Ἐ;- ἔπινεν ἘΠῚ) οὲ Βομνγοῖρῃη. οάϊειο, ἔπιεν ΡΥ͂, 

412 ἴ. τετραετὴ] τετραἕτη Ἐ.. διηριστήσατο ΑΟῈΣ δὲ Θρ᾽ξοπι 
ἘΠ ΟΘ ΒΟ 6111, διηρίστητο Β. διηρίσατο ῬΥΤ,. αὐτῷ] αὑτῷ Ὁ, ποι 

Ε:. Ἐπ5έδεπίιβ Ρ. 1523, 10. χαὸὲ Τίτορμος δὲ, φασὶν, ὃ ᾿Ιταλὸς διη- 
ριστήσατο ἑαυτῷ βοῦν, ὡς καὶ αὐτὸ γράφει "Α΄ϑήναιος. ᾿ταλὸς ρτορΓίππι 

Ἑυβέδίῃῖο νἰτἰὰπη 6: πᾶπιὶ (ΕΣ αἰτωλός. Φύλαρχος) φύαρχος Β. 
δέ φησιν ὁπ. Β. ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν) ἐν γῷ ἱστοριῶν Β., 
2Πλωνα] φησὶ δαἀα, Β. κατακλιϑέντα ΑΒ εἰ οοαΐοθ5 Οἃ- 

ΒΔΌΒΟΠΙ. χατακλεσϑέντα Ῥ. χατακλεισϑέντα ΨΠ,, ῬΟΓΙΘῚ ΘΡρΙσ ἀΠηπἃ 

τοοθρίαπι ἴῃ Απίβοϊος. ὕα]δξ, γ0]. Π. Ρ. 760. Υ. 2, δαμάλην 

ΑΒ. δάμαλιν ῬΥ͂Ι,. 

ει 418 ἃ. Ψ. 3. δὲ] τε Β. Ψν. 4. ἤνεγκε Β. Ψ. 6. πει- 
σαίου Β. 
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ὃν γὰρ ἐπόμπευσεν βοῦν ἀζυγον, εἰς χρέα τόνδε 
κόψας, πάντα κατ᾽ οὖν μοῦνος ἐδαίσατό νιν. 

᾿““στυδάμας δ᾽ ὁ Μιλήσιος, τρὶς ᾿θλύμπια νικήσας χατὰ 
» τὸ ἑξῆς παγκράτιον, κληϑείς ποτε ἐπὶ δεῖπνον ὑπὸ “4ριο- 

βαρζάνου τοῦ Πέρσου καὶ ἀφικόμενος, ὑπέσχετο φαγεῖν 
πάντα τὰ πᾶσι παρασχευασϑέντω χαὶ πατῥριγε: τοῦ Πέρ- 
σου δ᾽ αὐτὸν ἀξιώσαντος, ὡς ὃ Θεόδωρος ἱστορεῖ, ἄξιόν 

τι ποιῆσαι τῶν χατὰ τὴν ἰσχὺν, φαχὸν τῆς κλίνης περί-- 
χαλκον ὄντα κλάσας ἐξέτεινε μαλάξας. τελευτήσαντος δ᾽ 
αὐτοῦ καὶ χαταχαυϑέντος οὐκ ἐχώρησε μία ὑδρία τὰ 
ὀστέα, μόλις δὲ δύο. καὶ τὰ τοῖς ἐννέα ἀνδράσι παρε- 

ς σκευασμένω παρὰ τῷ «Αριοβαρξζάνῃ εἰς τὸ δεῖπνον μόνον 
καταφαγεῖν. 

5. Καὶ οὐδὲν παράδοξον τούτους τοὺς ἄνδρας ἀδη- 

- φάγους γενέσϑαι" πάντες γὰρ οἱ ἀϑλοῦντες μετὰ τῶν 
γυμνασμάτων χαὶ ἐσϑίειν πολλὰ διδάσκονται. διὸ χαὶ Εὐ- 
ριπίδης ἐν τῷ πρώτῳ «Αὐτολύχῳ λέγει 

Καχῶν γὰρ ὄντων μυρίων χαϑ᾽ “Ἑλλάδα, 
οὐδὲν χάχιόν ἐστιν ἀϑλητῶν γένους. 

οἱ πρῶτα μὲν ζῆν οὔτε μανϑάνουσιν εὖ 
οὔτ᾽ ἂν δύναιντο. πῶς γὰρ, ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ 

5 γνάϑου τε δοῦλος νηδύος 9᾽ ἡσσημένος, 
ἃ χκτήσαιτ᾽ ἂν ὄλβον εἰς ὑπερβολὴν πατρός; 

οὐδ᾽ αὖ πένεσϑαι χαὶ ξυνηρετμεῖν τύχαις 

Ψ. 7. ἐπόμπευσε Β, Ὑ. 8. δἰέυμε Ἐπδέδεμυϑ Ρ.1523, 9. 

κατ᾽ οὖν] κατοῦν Ἐ'. ἐδαίσατο] δαίσατο ἘϊαδίαςἽιι5., ποπ ΕἸ, 

τρὶς] τοῖς Β. 

5“ ΟᾷΆΑ418. ὑδρία ΒΟΕ, ὑδρεία ΡΥ͂Ι.. ἀριοβαρζάνῃ ΡΥ, ἄριο- 
βαρζώνει Β. 

418 ο. ἀδηφώγους Δ, ἀδδηφάγους ῬΥΙ.. ἂν τῷ] τῷ οπι. Β. 
λέγει οπι. Β. ΜοΥβ5. 1. -- θ, 16. --- 22, δέζι!ϊε Θα]θπυβ ἱπ 

Ῥγοίγθρέϊοο υ0]. 11. Ρ. 10, 11. δὰ, σβατγέου, (1. Ρ. 4. οα, Β451}.) 
᾿ ε 

Ψν,1, γὰρ δ]επὰ5 δὲ Επβέαίϊιι5 Ρ. 1299, 20. γε ΑΒΡΥΙ.. Ἢ ΟΕ, 
Υ. 8. πρῶτα μὲν ζῆν οὔτε] πρῶτον οἰκεῖν οὐδὲ ΘΔ] 6 πα8, ΥΨ΄. 4. 

οὔτ᾽ ἂν] ὅτ᾽ ἂν αδ]οπυδ. Υ. ὅ. ἡσσημένος] ἠσκημένος Β, ἥττη- 
μένος ΔΙ ΘΠι5, 

418 ἃ, Υ΄. 6, ὑπερβολὴν πατρός] ὑπεκτροφὴν πάτρας Οδ]6πι5. 
Ν. 7. καὶ ξυνηρετμεῖν ΟΕ, καὶ ξυνηρετεῖν ΡΥ. κἀξυπηρετεῖν ΘαΙ 6 πα. 
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οἷοἑ τ΄. ἔϑη γὰρ οὐκ ἐθισϑέντες καλὰ 
σχληρῶς διαλλάσσουσιν εἰς τἀμήχανον. 

10 λαμπροὶ δ᾽ ἐν ἥβη καὶ πόλεως ἀγάλματα 
φοιτῶσ᾽" ὅταν δὲ προσπέσῃ γῆρας πικρὸν, 
τρίβωγες ἐχβαλόντες οἴχονται χρόκας. 
ἐμεμψάμην δὲ καὶ τὸν ᾿Βλλήνων νόμον, 
οἵ τῶνδ ̓ ἕχατι σύλλογον ποιούμενοι 

15 τιμῶσ᾽ ἀχρείους ἡδονὰς δαιτὸς χάριν. 

τί γὰρ παλαίσας εὖ, τί δ᾽ ὠχύπους ἀνὴρ, 
τ΄ ἢ δίσχον ἄρας, ἢ γνάϑον παίσας καλῶς, 

πόλει πατρῴᾳ στέφανον ἤρχεσεν λαβών; 
πότερα μαχοῦνται πολεμίοισιν ἐν χεροῖν 

90 δίσχους ἔχοντες. 1 δι΄ ἀσπίδων χερὲ 
ϑείνοντες ἐκβαλοῦσι πολεμίους πάτρας: 

οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει, πέλας 
στάς. ἄνδρας οὖν ἐχρῆν σοφούς τε καγαϑ' οὗο : 

φύλλοις στέφεσθϑαι, χὥστις ἡγεῖται πόλει 

οὔ κάλλιστα, σώφρων καὶ δίχαιος ὧν ἀνὴρ, 
ὅστις τὲ μύϑοις ἔργ᾽ ἀπαλλάσσει καχὰ, 
μάχας τ᾽ ἀφαιρῶν καὶ στάσεις. τοιαῦτα γὰρ 
πόλει τὲ πάσῃ πᾶσί ϑ᾽ Ἕλλησιν καλά. 

Ψ. 8, οἷοί τ᾽ οπι. ΘΔ] 6πι5. Υ. 9. μεταλλάσσουσιν ΘΙ] ΘΠ, 
τἀμήχανον Ἐϊ, ἀμήχανον ΘΑ] 6π5, τἀμήχανα ΡΨ], ἘασΙρΙ αὶ ἴπ 

ἩΥΔΟΙΙ 15 ν. 488. 64, ἘἸ]π5], εχ οὐάϊοθ Βοιπᾶπο τ ϑϑυϊταθπααπι πά- 
λιν μεϑέστηκ᾽ αὖϑις εἰς τἀμήχαναν, Ψ. 10. ἤβη] ἄβη Ἐς 

Ψούβαπι 12, δἰέΐα! Πιοβαπο5 1 δϑνίϊι8 1, 50. Ὁ] τρήβωνες ἐχλείπον-- 

τὲς ΒοιΙρέθπι. ν, 13. τὸν ΑΟᾺ, τῶν ΡΥ], Υ. 14. τῶνδ᾽] 
τὸν δ᾽ νἱξίυπι ἐγροίπεοέϊοαπι Β451]. [., Υ, 10. ἀχρείους] ἀχρείου ἘΣ, 

ἡδονὰς) ἡδονῆς Β. 

418 6... 16. τίς γὰρ --- τίς ὠκύπους Θα]Θηι8. ν:17. 
ἄρας, ἢ γνάϑον) ἀρσήγναϑον ΒΒ, παίσας] πλήξ ἃς ΘΔ] 6 πα. 
Ψ. 18. ἤρκεσεν] ἤρεσκε Ἐ', Υ. 19. 20. πότερα --- ἔχοντες αἰέι] 
(λ] ὁ πὰ5 ἱπ Ῥγοίγορέϊοο Ρ. 18. (ὃ. Β8511.) ν. 19. ἐν χεροῖς Β, 

ἕν χεροῖν οπι, Εἰ, Ὑ. 20. χερὶ ΑΒΟΙΣ, χεροῖν ῬΨΤ,. ποσὶ 

(Δ! Θπιι5. Ψ. 21. ϑείνοντες ϑέοντες Δ] 6πιι8, Ψψογϑαπι 22, 

δἰξα!] οι δ] θηὰ5 1, σ. οὲ Ρ]αΐαν 5 Νον ἃ], νυ. 581 ἔ. 803 Ρ. 
πέλας οστύς] πελαστὰς Β, 022. .-- 98. ΟΠ ΠΣ Ψ 2: 

ἄνδρας χρὴ σοφούς ΒΡ. ν. 24. χὠστιο] χ᾽ ὡς πιοῦν, ας ὅς τις 1ὶ 
καὶ ὅστις ἈΒ. καὶ ὡς τις Ῥ, ἡγεῦται] ἡγῆται Β., 

419 ΠΥ, 26. τε Μιυβοτανῖαβ, ΓΙΡΥῚ χε, 



ἢ 918 

θΘ. Ταῦτ᾽ εἴληφεν ὁ Εὐριπίδης ἐκ τῶν τοῦ Κολοφω- 
γίου ἐλεγείων Ξενοφάνους οὕτως εἰρηχότος 

Αλλ᾽ εἰ μὲν ταχυτῆτι ποδῶν νίκην τις ἄροιτο, 
ἢ πενταϑλεύων, ἔνϑα Διὸς τέμενος 

πὰρ Πίσαο ῥοῆς ἔν ᾿Ολυμπίῃ, εἴτε παλαίων, 
7) καὶ πυχτοσύνην ἀλγινόεσσαν ἔχων, 

5 εἴτε τὸ δεινὸν. ἄεϑλον ὃ παγκράτιον καλέουσιν, 
ἀστοῖσίν κ᾽ εἴη χυδρότερος προσορᾶν, 

χαί χε προεδρίην φανερὴν ἐν ἀγῶσιν ἄροιτο, 
χαί κὲν σῖτ᾽ εἴη δημοσίων χτεάνων 

ἐκ πόλεως καὶ δῶρον ὃ οἱ κειμήλιον δ)" 

10 εἴτε χαὶ ἵπποισιν ταῦτά Χ᾿ ἅπαντα λάχοι, 
οὔ κ᾽ ἔοι ἄξιος ὥσπερ ἐγώ. ῥώμης γὰρ ἀμείνων 

ἀνδρῶν ἠδ᾽ ἵππων ἡμετέρη σοφίη. 
ἀλλ᾽ εἰχῆ μάλα τοῦτο νομίζεται, οὐδὲ δίκαιον 

προχρίνειν ῥώμην τῆς ἀγαϑῆς σοφίης. 
15 οὔτε γὰρ εἰ πύχτης ἀγαϑὸς λαοῖσι μετείη, 

οὔτ᾽ εἰ πενταϑλεῖν, οὔτε παλαισμοσύνην, 

ὑπεέεεσσεςουοο... 

Ταῦτ᾽] τοιαῦτ᾽ Β, ὃ Εὐριπίδης] δ᾽ οπι. Β. ΒΌΡΘΓΠΟ δἄδβουὶρέιπι ἵπ Ρὶ 
ἐλεγείων ϑομνν οἰ σῖ. δου θοθαίαγ ἐλεγειῶν. οὕτως εἰρηκότος οηϊ. Β- 

Π6 Χοπορ ιδηῖβ οαγπιῖπο πᾶθο ἐαπέαιπι Βαραπέ ΟἿ ὅλως δὲ τὰ τῶν 

ἀϑλητῶν οὐ πιαίνει μυχοὺς πόλεως, ὥς φησι ξενοφάνης (ξενοφῶν ἘΠ) ὃ 

κολοφώνιος. αυαδδ τορος Ειδέαξμϊαβ Ρ. 1299, 21. Ψ. 1. εἰ μὲν» 
εἴ κεν ἈΝ αΚοῆοΙάι5 ἴῃ διῖνα ογἰεοα 11, Ρ, 49. ταχυτῆτι Ἀ. ταῦ 

χύτητι ΒΥ͂Ι,, 

414 ἃ. . 8. πὰρ Πίσαο ῥοῆς ἐν Τι. πὰρ πίσα ὁρόης ἐν Ψ, παρ-- 
πίσα ὀρύησεν Β, πὰρ πίσα ὁρόησεν Ῥ,. Οονγοχογαΐ δέθρμαπυβ ἱπ Ῥοοβὶ 
ῬΗΠοβορῖοα Ρ. 37. Υ. 5. τὸ νακοῆοιάιι5. 1μ1θτὶ τὸ. Υ͂. 6. 
ἀοτοῖσιν Β, ἀοτοῖσι ῬΥ͂Τ,, κυδρότερος 1, οὰπὶ 105. δολ]ρογο δρια 

δέθρηαπθμι Ρ. 210, χεδρότερος ΡΥ, προσορῶν ΙΔοοῦ5ῖπ5 Ρ. 220. 

οἔ δά ΛΟΒΊΠ πὶ ἀμ ν. 708. προσεραν Ἀ. πρὸς ἀέραν Β. πρὸς ἄκρα 
ΡΨ, ΠΥ, 7, ἄροιτο] ἄγοιτο Β. Ψ. 8. κεν 1. κὲ ΒΥ, 
οὔτ᾽ εἴη Τανποθιιβ. 1ἰδγὶ σιτείη. συτοίη ΟαΒαΌΒΟπιιβ. καί κὲ τὰ οὗ εἴη 

ΘΟΆΠΘῸΡ ἃραὰ δέορπαπαπι μ᾿. 210. ν, 9. ὅ οὗ ὅ ὡς Β. 
Ψ. 10. ταῦτα χ᾽ ἅπαντα Β. ταῦτω κ᾽ εἰπαντα Α. ταῦτα κἄάπαντα Ῥ. 

ταῦτά γ᾽ ἅπαντα ΝΙ,. ΨΟ 11. οὔ κ᾽ ἔοι] οὐκ ἐὼν ῬΨῚ, οὐκ ὧν 
ἢ Ο ΔΒΔα ΟηΙ δα πο 8 βοουπᾶα δὲ ἐογέϊα, οὔ κ᾿ ἔῃ ϑοῖν εἰ ρ ἢ, 

414 ". ν. 14, ἀγαϑῆς] ἀγανὴς Ὑ]οκοηδτίαβ δὰ ΤΠΘοοῦ Α4ο- 
πἷαΖ. Ρ. 404 ". Υ. 1. λαοῖον μετείη ϑίοΡαπὰ5. Ὁ, 221. [,656- 
Βαῦαν λαοῖσιν ἔτ᾽ εἴη. 
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οὐδὲ μὲν εἰ ταχυτῆτι ποδῶν , τό περ ἔστι. πρότιμον 
ῥώμης ὅσσ᾽ ἀνδρῶν ἔργ᾽ ἐν ἀγῶνι πέλει, 

τοὔνεχεν ἂν δὴ μᾶλλον ἐν εὐνομίῃ πόλις εἴη. 
90 σμιχρὸν δ᾽ ἂν τι πόλει χάρμα γένοιτ᾽ ἐπὸὲ τῷ 

εἴ τις ἀεϑλεύων νιχῷ Πίσαο: παρ᾽ ὕχϑας. 
οὐ γὰρ πιαίνει ταῦτα μυχοὺς πόλεως. 

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ὃ «Ξενοφάνης χατὰ τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν 
ἐπαγωνίζεται, διαβάλλων. ὡς ἄχρηστον καὶ ἀλυσιτελὲς τὸ 
τῆς ἀϑλήσεως εἶδος. χαὶ ὁ ᾿Δχαιὸς δὲ ὃ ᾿Ερετριεὺς περὲ 

'τῆς εὐεξίας τῶν ἀϑλητῶν διηγούμενός φησι 
Τυμνοὺὶ γὰρ ὠϑουν φαιδίμους βραχίονας, 
ἥβη σφριγῶντε ἐς ἐμπορεύονται, γέῳ 
στίλβοντες ἄνϑει καρτερὰς ἐπωμίδας 

ἄδην δ᾽ ἐλαίου στέρνα χαὶ ποδῶν χύτος' 

χρίουσιν ν ὡς ἔχοντες οἴχοϑεν τρυφήν. 

7. “Ηράκλειτος δ᾽ ἐν τῷ ,ξενίζοντι "Ελένην φησὶ τινὰ 
γυναῖχα πλεῖστα βεβρωκέναι. Ποσείδιππος δὲ ἕν ἐπιγράμ- 

μασι Φυρόμαχον, εἰς ὃν χαὺ τόδ᾽ ἐπέγραψε ' 
Φυρόμαχον τὸν πάντα φαγεῖν βορὸν, οἷα κορώνην 

παννυχιχὴν, αὕτη ῥωγὰς ἔχει κάπετος, 
χλαίνης ἐν τρύχει Πελληνίδος. ἀλλὰ σὺ τούτου 

ν΄. 17. ταχυτῆτι ϑομνγοῖρη. οαϊέῖο, Τογίαϑϑθ οχ Α ᾽ξ ν, 1. ταχύτητε 

ῬΡΥΙ. ν. 190. ὧν ΑΒΡ, ὦρ ΨΙ|,, 

414 ς. Ψ. 20. γένοιτ᾽  μένοιτ᾽ Ῥ, Υ. 21. Πίσαο παρ᾿ πί- 
σας παρὰ Β. ἐπαγωνίζεται] ἐναγωνίζεταν Β. ᾿Αχαιὸς (ἀ5δπ- 
Βοπαβ. ἀχίλλιος Α. ἀχίλλειος ΡΨ]. Ἰμοουμι οχ “ϑλοις 6556 βιβρίοα- 

ἴὰν ϑ'ομνν οΙ Ρ ἢ. 

414 ἃ. Υ. 2. ἥβη Ἐυπηκοπῖαβ δᾶ Τιπιᾶθιπιὶ Ρ. 245. Γι σοθδίατ 
ἥβης. Υ͂. 4. κύτος] αὐτὸς Β. Υ. ὅ. χρείουσιν Ἀ. ὅτι ἡρά- 
πλειτος ἑλένην φησὶ τινὰ γυναῖκα πλεῖστα βεβρωκέναι (βεβιωκέναν ΟἹ (ΕΣ, 

᾿ ἔν) δ᾽ οπι. Β. ποοείδιππος ΒΟΥ, οὐ οριζοσο Ηοε- 
50Π6111. ποσίδιππος ἈΡ, δὲ οηι. Β. φυρόμαχον ἈΒ, φυλόμα- 

χον ΡΥΙ,. τοὺ ΒΒ, τόδε 1, οἱ οοάϊοο5 σδβαῦθοιϊ. τάδε ΡΥ. 

Ῥοβιαῖρρι ἘΡΙ ΕΥ̓ απαπια τοοθρίέσμ) ἴῃ Ἀπέποϊορ. Ῥαϊδέ, το], 11. Ρ. 782. 

Ψ. 1. φυρόμαχον ΑΒΟῈ δὲ ερίτομια ΗοδβομοΙ. φυλόμαχον 

ΡΥΙ.. βορὸν ΟΕ, 

414 6. Ψ. 2. αὕτη ῥωγὰς Τ,. αὕτη ῥῶγας Ἀ. αὐτὴ ῥώγας. Ψ. αὐτη- 
ρῶχγας Ρ. Υ. 3. ἐν τρύχεν 1, ας πιολεῦγαηατιηι, εὐτρύχει ῬΥ. 



1 Ν᾿ 

χαὶ χρῖε στήλη»»᾽ ̓ Ἵττικὲ; καὶ στεράνου, 
εἴ ποτέ σοι ᾿προχύων συνεκώμασεν. ἦλϑε δ᾽ ἀμαυρὰ 

βλέψας ἐχ πελίων νωδὸς ὀπισχυγίων, 

0 τριχι; διφϑερίας ̓  μονολήκυϑος. ἐχ γὰρ ἀγώνων 
τῶν τότε “Δηναϊκῶν ἡλϑ'᾽ ὑπὸ καλλιόπην. 

ΕἸ Αμάραντος δὲ ὁ ᾿Δλεξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ σκηνῆς Ἡρό- 
δωρόν φησι τὸν πηεγαρέα, σαλπιγκτὴν γενέσθαι τὸ μὲν 
μέγεϑος πηχῶν τριῶν καὶ ἡμίσους, εἶναι δὲ χαὶ τὰς πλευ- 
ρὰς ἰσχυρόν" ἐσθίειν δὲ ἄρτων μὲν χοίνικας ἕξ, χρεῶν δὲ 
λίτρας εἴκοσιν οἵων ἂν εὑρήχῃ, πίνειν δὲ χόας δύο, καὶ 
σαλπίζειν ἅμα σάλπιγξι δυσί. χοιμᾶσϑαι δὲ ἔϑος εἶχεν 
ἐπὶ λεοντῆς μόνης. ἐσήμαινε δὲ σαλπίζων μέγιστον. Ἴ4ργος 

15 γοῦν πολιορκοῦντος 4ημητρίου τοῦ ᾿Αντιγόνου, οὐ δυνα- 
᾿ς μένων τῶν στρατιωτῶν τὴν ἑλέπολιν προσαγαγεῖν τοῖς 

τείχεσι διὰ τὸ βάρος, ταῖς δύο σάλπιγξι σημαίνων, ὑπὸ 
τῆς ἀδρότητος τοῦ ἤχου τοὺς στρατιώτας ἠνάγκασε προ- 
ϑυμηϑέντας προσαγαγεῖν τὴν μηχανήν. ἐγνίχησε δὲ τὴν 
περίοδον δεχάκις καὶ ἐδείπνει καϑήμενος, ὡς ἱστορεῖ ΙΝΥέ- 
στωρ ἐν τοῖς ϑεατρικοῖς ὑπομνήμασι. καὶ γυνὴ δὲ ἐσαλ- 
σπισὲν “4γλαῖς ἥ Μεγακλέους ἐν τῇ πρώτῃ ἀχϑείση μεγάλῃ 
πομπῇ ἐν ᾿Δλεξανδρείῳ τὸ πομπικὸν, περιϑέτην ἔχουσα 

Ψ. 4. χρῖε στήλην ϑαΙπιδδῖι8 1π Ἐχοτγο, Ρ]Ίη. Ρ. 898, χρεία ἐστήλην Ἀ, 

χρεία ἐστήνην Β, χρεία ἐς τήνην ῬΥ͂, χρεία εἰς τήνην 1,. Ὑ. δὲ εἶ 
ποτέ σον ϑ.]πηᾶβῖ18. εἰπόντες οὗ ΡΥ]. εἰπόντος οὗ Β. ἀμαυρὰ] 

ὅμαυρα Β. Ψ. 7. ὃ τρίχιδι φϑείρας Α, ὅ τριχε διαφϑείρας Β. ὃ 
τριχίδια φϑείρας Ῥ, ὃ τριχὶ διαφϑείρας Ψ1,. ὠχρὸς, διφϑερίας Ἑουρίι5 
Ἐπιοπά. νο]. Π. Ρ. ὅ806. υὑπάὲ διφϑερίας Βαπι5ῖ. Ψ. 8. «ΔΠηναϊχῶν 
Οαβδιθοπαβ, [ἰδτὶ ληναϊκὴν. ὑπὸ καλλιόπην] ὑπόγαιον. ὁπήν 88]- 
Τ18.51118. 

᾿ 414 ἢ, θ6 Ηροιοᾶοτο πομηϊῃ!} ἄϊνουβα ἐγδᾶϊέ ΡΟ] ]υχ ΤΥ, 89. ἀ6 
40 νἱᾶθ ἀπποίδεϊο ποθι. ἄρτων ἘΠ.,. ἄρτου ΒΥ εἰ Ῥο]]υχ. 
εὑρήκη}] εὑρήκεν ΑΒΟΕ,, εὑρήκου ΡΥ]. χόας]. χοὰς ΤΕ. ἐσή- 

ἀρὰν ΒΕ, ἩΒΕΡΉΝΕΕΣ ἐσήμηνε. γοῦν] οὖν Ἐ᾿ 

᾿ατὸ ἃ. οὗ δυναμένων Ἐ δὲ Εαβίδι 5 ». 1245, 37. Τιοροδαίαν 
χαὶ οὐ δυναμένων, ὑπομνήμασι τὰ, Β, μεγακλέους ΑΌΕΒ οἱ 

Λειίδηυβ Ψ, ΗἩ. 1, 36. μεγαλοχλέους ἈΨΤ, εὲ ΡΟ] υχ ΓΝ, 89. 
τὸ πομπικὸν ΒΟ οὐ Ἐπβίαιίιβ. ρ. 1242, 40. τὸν πομπικὸν ΡΨΤ,, 

περιϑέτην] περίϑετον κόμην αἰχὶε ΔΟΙΔμτι8, 
ΑΥ̓ΒΕΝΑΕΙ 5. Ε]. 50 
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υ χαὺ λόφον ἐπὶ τῆς χεραλῆς, ὡς δηλοῖ “Ποσείδιππος ἐν 
ἐπιγράμμασιν. ἤσϑιε δὲ καὶ αὐτὴ λίτρας μὲν χρεῶν δώ- 
δεχα, ἄρτων δὲ χοίνικας τέσσαρας, καὶ ἔπινεν οἴνου χόα. 

8. “Διτυέρσὰς δὲ ἦν “μὲν υἱὸς Μίδου νόϑος, Κελαινῶν 

δὲ τῶν ἐν Φρυγίᾳ βασιλεὺς, ἄγριος ἰδέσϑαι χαὶ ἀνήμε- 
ρος ἄνϑρωπος, ἀδηφάγος δ᾽ ἰσχυρῶς. λέγει δὲ περὶ αὖ- 
τοῦ “Σωσίϑεος ὃ τραγῳδιοποιὸς ἐν δράματι Δάφνιδι 1) 
«“{ιπτυέρσῳ οὕτως 

ἼἜσϑει μὲν αὐτὸς τρεῖς ὄνους χανϑηλίους 

τρὶς τῆς βραχείας ἡμέρας" πίνει δ᾽ ἕνα 

ς χαλῶν μετρητὴν τὸν δεχάμφορον πίϑον. 
τοιοῦτός ἔστι χαὶ᾿ ὃ παρὰ Φερεχράτει ἢ “Στράττιδι ἐν 

.4γαϑοῖς, περὶ οὗ φησιν 
᾿Εγὼ κατεσϑίω μόλις τῆς ἡμέρας 
πένϑ'᾽ ἡμιμέδιμν᾽ ,γ ἐὰν βιάζωμαι. Β. μόλις; 
ὡς ὀλιγόσιτος ἠσϑ' ἄρ᾽, ὃς χατεσϑίεις 

τῆς ἡμέρας μακχρᾶς τριήρους σιτία. 

Ξάνθος δὲ ἐν τοῖς “Τυδιαχοῖς Κάἀμβλητά φησι τὸν βασι- 
λεύσαντα «Δυδῶν πολυφάγον γενέσϑαι καὶ πολυπότην.,, ἔτι 
δὲ γαστρίμαργον. τοῦτον οὖν ποτε νυχτὸς τὴν ἑαυτοῦ γυ- 

ἃ ναῖχα χαταχρεουργήσαντα χαταφαχγεῖν, ἔπειτα πρωὶ εὑρόντα 
τὴν χεῖρα τῆς γυναικὸς ἐνοῦσαν ἐν τῷ στόματι, ἑαυτὸν 
ἀποσφάξαι, περιβοήτου τῆς πράξεως γενομένης. περὶ δὲ 

4175 Ὁ. ποσίδιππος Ῥ, ἄνθρωπος ὃπι, Β, ἀδηφάγος ἈΘΕ,. 

ἀδδηφάγος ΒΡΥῚ,, ἰσχυρῶς ΟἿΣ ,,οὐμ8 βογίρεμταθ υϑεέβίμηι υἱάεῖμν 
ὅπ ΑΔ βμρογε886... ΘΟ νγεῖρα, ἰσχυρός ῬΥΤ,. τραγῳδιοποιὸς ΑΒ, 
τραγῳδοποιὸς ῬΥΤ,. Ψ. 1. αὐτὸς ΟΕΥ͂Ι.. αὐτοὺς ΑΒΡ. ἄρτους 

ὙΖοίΖοΒ᾽. (Π1]. 1, ὅ92. ὄνους ΟΚ εοἐ ἸΖοίχοϑ, ὅλους ΑΒΡΥῚ].. 
χανϑηλείους Β. Ψ. 2. δ᾽ ἕνα] ϑ᾽ ἅμα ΖοίΖα5. 

41 ο. Ψ, 8. χαλῶν ἸΖοίΖοβΒ. 110} καλὸν. δεκάμφορον 
ὙΖροίζοϑ, 10 τὶ δὲ καρποφόρον. Στράτιδε νἱἝϊαπι ἐγροίμοίϊουπι 

Β4811. 1,. περὲ οὗ φησιν ὁπ. Β, Ῥῃοιθογδεῖβ νυ. ὃ, 4, δἕξι- 

1" ΨΙ. Ρ. 248 ς. Ψ. 4. σιτία] αἰτία Β. δὲ οπι. Β. 
«Τυδιακοὶς] λυαδιχκοῖς Β. «Κάμβλητα]) Καμρμβύσις ἀϊοίέαν ἀρυᾶ Εἰ- 

βΒίαίμίαπι Ρ. 108.) 15. ἴπ Χάμβλητα δοπβοπέϊιπε ΟΕ. ΑἸ. οου- 

τυρέρθϊαθ ἴῃ Δοιϊδηο Ψ, Η. 1, 27. πολυφίγον) φάγον Β εὰπὶ 
Ἐπιβέδίϊο, 
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Θύος τοῦ Παφλαγόνων βασιλέως τὶ καὶ αὐτὸς ἣν πολυ- 
φάγος προειρήκαμεν ̓  παραϑέμενοι Θεόπομπον ἱστοροῦντα 
ἐν τῇ πέμπτῃ καὶ τριακοστῇ. ᾿Αρχίλοχος δ᾽ ἐν Τετραμέ- 
ἔϑθις Χαρίλαν εἰς τὰ ὅμοια διαβέβληκεν, ὡς οἱ κωμῳδιο- 

ὁ ποιοὶ Κλεώνυμον. χαὶ “Πείσανδρον. περὺ δὲ Χαρίππου φησὶ 
Φοινικίδης ἐν Φιλάρχῳ οὕτως 

Τρίτον δὲ πρὸς τούτοισι τὸν σοφώτατον 
Χάριππον. οὗτος. ὥσπερ οἶδας, ἐσϑίει 

μέχρι ἂν διδῷ τις, ἢ λάϑῃ διαρραχγείς. 
τοιοῦτ᾽ ἔχει ταμιεῖον ὥσπερ οἰκίας. , 

9. Νικόλαος δ᾽ ὁ περιπατητιχὸς ἐν τῇ τρίτῃ πρὺς 

ταῖς ἑχατὸν τῶν ἱστοριῶν Μιϑριδάτην φησὶ τὸν Ποντιχὸν 

βασιλέα προϑέντ᾽ ἀγῶνα πολυφαγίας καὶ πολυποσίας, ἣν 
δὲ τὸ ἄϑλον τάλαντον ἀγρυρίου, ἀμφότερα γιχῆσαι, τοῦ 
μέντοι ἄϑλου ἐκστῆναι τῷ μετ᾿ αὐτὸν χριϑέντι Καλαμό- 

δρυΐ τῷ Κυζικηνῷ ἀϑλητῇ. καὶ Τιμοχρέων δ᾽ ὁ “Ῥόδιος 
ποιητὴς χαὶ ἀϑλητὴς πένταϑλος ἐνέφαγε καὶ ἔπιεν, ὡς τὸ 

ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐπίγραμμα δηλοῖ 
Πολλὰ πιὼν χαὶ πολλὰ φαγὼν καὶ πολλὰ κάκ εἰπὼν 

ἀνθρώπους χεῖμαιν Τιμοκρέων “Ῥύδιος. 

16 Θρασύμαχος δ᾽ ὁ Χαλκηδόνιος ἔν τιν» τῶν προοιμίων τὸν 

418 ἃ. προειρήκαμεν ΤΥ, ν. 144 ἔ. Θῦον τὸν Παφλαγόνα ἄϊοῖϊς 
Λα] δ πιι5. ἐν τῇ πέμπτη καὶ τριακοστῇ} ἐν τὴ εἶ καὶ λῚ Ὁ. ἂν 
λωθ’ Β. "Αρχίλοχος] ᾿Ερασμονίδη Χαρίλαε ΑΥ̓ΟΒΙΠΟΟΙνα5. ἔραρτα, 29, 

Ῥ. 304, χαρίλαν ΑΒΟΕΣ δὲ Ευδέδεῃίαβ Ρ. 1080, 8. χειρίλαν ῬΎΤ,, 

“Χαρίδαν ἈΘ] Δ ΠῸ8, πωμῳδιοποιοὶ ΛΈ. κωμῳδοποιοὶ ΡΨΤΩ. 

41 6. χαρίππου Ἐ δὲ Ἀο]ΐαπα8, χαιρίππου ῬΥ͂Ϊ,. ΦιλάρχῳἹ 

1, ορορθαίαν Φυλάρχῳ, αὐοα οἐΐδπι δῖ Ἂδ5 Ἰορὶς ἴῃ Φοινικίδης. 

οὕτως αἀά, ΔΑ. οῃ. ΒΡΥΊ,. Ν. 1. τρίτον ῬΌΙ,, τὸ τρίτον ΑΒ, 
ν. 2. δουθοθαίαΡ Χαίριππον. ν. 3. μέχρι ἂν Ῥ. μέχρις 

ὧν ἘΡΥΓ,. Υ. 4. ταμιεῖον Β. ταμεῖον ἘΡΨΠ. οἰκίας ΑΒΟΕ,. 
οἰχίαι ῬΎΤ,. προϑέντ᾽ Β, προϑέντα ῬΡΥ͂Ι,. προτιϑέντα Ὁ. 

«Καλαμόδρυϊ Τ,, καλανόδουν , καλανὸς δρυῦ Ῥ. -ἈΘοίθ ΒοιλΙρίπηι ἃρυᾶ 

ΛοΙδπάπι, 
410 ἢ, ἐνέφαγε! δ᾽ ἐννέφαγε Β, αὐτοῦ οπι. Β. ἐπίγραμμα 

δποπῖ αι ἐν αξαπι πη ΑΠΈΠΝΟΙ. Ῥαϊαΐ, νο]. 1, Ρ. 400. 01 ἀνθρώποις 
Ῥιδοθθέ οὐάοχ Ῥαϊαξίπι. 

410 ἃ. χαλκηδόνιος Δ. ΤιοΡΘΡαΐαν μαχεδόγιος, μακεδόνιος οἐΐαπι Ῥ, 
5 

Δ ΒΟΥ ΡΒ. π᾿ πιᾶυρίηθ {{{εουῖὶθ χαλχή. Ἐογίαββα Καλχηδόνιος τοϑ5έϊ- 

ἐποπάτιπιν τὲ ἱπ ἸοοΙ͂Β ῬΙΟΣΙπ15. ΟΡ ΡίοΘ πὶ ὙΘΕΘΓΊΙΏ,, 

δ9 
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Τιμοχρέοντά φησιν. ὡς μέγαν βασιλέα ἀφικόμενον καὶ 
ξενιζόμενον παρ᾽ αὐτῷ πολλὰ ἐμφορεῖσϑαι. πυϑομένου δὲ 
τοῦ βασιλέως ὃ τε ἀπὸ τούτων ἐργάξοιτο, εἶπε Περσῶν 

ἀναριϑμήτους συγχόψειν. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ πολλοὺς χαϑ'᾽ 

ἕνα νικήσας μετὰ τοῦτο ἐχειρονόμησε. πυνϑανομένου δὲ 
τὴν πρόφασιν ἀπολείπεσθαι ἔφη τοσαύτας, εἰ προσίοι τις, 

ν" πληγάς. Κλέαρ χος δ᾽ ἐν πέμπτῳ βίων Καντιβάρι φησὶ τῷ 
Πέρσῃ» ὁπότε. κοπιάσειε τὰς σιαγόνας ἐσθίων, χεχηνότι 
καϑάπερ εἰς ἄψυχον ἀγγεῖον εἰσαντλεῖν τὴν τροφὴν τοὺς 

οἰχείους. Ἑλλάνικος δὲ ἐν πρώτῳ Δευχαλιωνείας ἹἘρυσί- 

χϑονά φησι τὸν Μυρμιδόνος, ὅτι ην ἄπληστος βορᾶς, 

“«1ϑωνα χληϑῆναι. Πολέμων δ᾽ ἐν πρώτῳ τῶν πρὸς Τί 

μιαιον. παρὰ “Σικελιώταις φησὶν ἀδηφαγίας ἱερὸν εἶναι καὶ 
Σιτοῦς Δήμητρος ἄγαλμα, οὗ πλησίον ἱδρῦσθαι καὶ Ἵμα- 

ς λίδος, καϑάπερ ἐν Δελφοῖς “Ἑρμούχου, ἐν δὲ Σχώλῳ τῷ 
Βοιωτιαχῷ Μεγαλάρτου χαὶ ἹΜεγαλομάζου. 

10. Καὶ ᾿δλχμὰν δὲ ὁ ποιητὴς ἑαυτὸν ἀδηφάγον εἰ- 

γαι παραδίδωσιν ἐν τῷ τρίτῳ διὰ τούτων 
Καί ποχά τοι δώσω τρίποδος κύτος, 
ᾧ α᾿οὔνεν τὴ κυ φυόδ λε᾽ ἀγείρῃς. 
ἀλλ᾽ ἔτι νῦν γ᾽ ἄπυρος, τάχα δὲ πλέος 
ἔτνεος, οἷον ὁ παμφάγος ᾿Δλκμὰν 

ποτ τποττὸς- ὄοὦοἰ.---- 

μέγαν βασιλέα] μέγα βασιλέ Β. ἐμφορεῖσθαι ἴ,. ἐμφορᾶσϑαι ῬΥ͂. 
τοῦ βασιλέως] τοῦ οπι. Β. προσίοι ΑΒ. προσίῃ ΟΡΥΊἹ.. 

416 Ὁ. Καντίβαρί φησι τῷ Πέρσῃ ϑομινεῖση. Τοροθδίαγ Καντί- 
βαρίν φησι τὸν Πέρσην, δευκαλιωνείας ἴ, δὲ 1ΙΡΓῚ ΒΟΓΙΡΕ Οπιη 68. 

δεκαλιωνείας «Αὐἴϑωνα)] Ἐπί Ρ. 8062, 8. δ᾽ ἐν ἁ 
τῶν πρὸς ϑομννοῖρη. εχ ΠῚ, ρ. 109 ἃ, δ᾽ ἐν ἐνάτῳ πρὸς ΑΒΨ. δ᾽ ἐν ᾿ 

ἐννάτῳ πρὸς 1., δ᾽ ἐν 92 πρὸς Ῥ, ἀδηφαγίας Α. ἀδδηφαγίας ῬΥΤ,. 
ἑμαλίδος 1, εἱμαλίδος Ρ. εἰμαλίδος Β. εἰμαλίδος Α, σιμαλίδος 

ΠῚ. Ρ. 109 ἃ. 
4106 ο. ἑρμόχου ῬΨΙ,, ἑρμούχου Ἀ, βοιωτιακῷ ΑἈΒΡ οἐ 109. 

βοιωτιχῷ ΟΥ̓. ἀλκμᾶν Β, δὲ ὃ ποιητὴς οπι. Β. 
ἀδηφάγον Α. ἀδδηφύγον ΡΥ͂Τ,. ἐν τῷ τρίτῳ] ἐν γῶ Β. διὰ 
τούτων οτι. Β. Υ. 2. ᾿πάϊοανὶ Ἰδουπᾶπι. ᾧ κ᾽ ἐρελεώ γειρης ΛΑ. ὦ 
χενιλεα γ εἴρης Β. ὦ καὶ νιλέα (νίλεα ῬῚὴ τριήρης ΡΥ͂],. ἀγείρῃς γ6} 

ἐγείρης 'π ὅπ γὙϑυβιι8 Ροβίξαπι ἔαϊ556. δέϊαπν ΗΕ ΘΠ ΠΠῸ5. αἸατ, 

γ. 3. ἔτι ΑΒ. ἔντι ΡΥ].. ἄπυρος ἴ,.. ἄπειρος ΒΡΥ!,. , ῥὴ 3 

ἔτνεος ἴ,, ἔπνεος Ρ. ἔπνεο Ὗ,. ὁ 
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5 ἠράσϑη χμερὸν πέδα τὰς τροπάς. 
οὔ τι γὰρ ἠν τετυγμένον ἔσϑει, 
ἀλλὰ τὰ κοινὰ γὰρ, ὥσπερ ὁ δᾶμος, 

ζατεύει. 

χἀν τῷ πέμπτῳ δὲ ἐμφανίζεε αὑτοῦ τὸ ἀδηφάγον λέγων 
σ οὕτως 

ρας δ᾽ ἔσηχε τρεῖς, ϑέρος 
καὶ χεῖμα κὠώπώραν τρίταν 
καὶ τέτρατον τὸ ἦρ, ὕχα 
σάλλει μὲν, ἐσθίεν δ᾽ ἄδαν 
οὐκ ἔντι. 

᾿Αναξίλας δὲ ὃ κωμικὸς περὶ Κτησίου τινὸς διαλεγόμενος 
ἐν Χρυσοχόῳ δράματί φησιν 

Ἤδη σχεδόν τι πάντα σοι, πλὴν Κτησίου. 
δείπνου γὰρ οὗτος, ὡς λέγουσιν οἱ σοφοὶ, 
ἀρχὴν. τελευτὴν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται μόνος. 

χὰν Πλουσίοις 
Διαρραγήτω χἄτερος δειπνῶν τις, εἰ 
μὴ Κτησίας μόνος. Β, τί γάρ σε κωλύει; 
«Α.. δείπνου γὰρ οὗτος, ὡς λέγουσιν οἱ σοφοὶ, 
ἀρχὴν, τελευτὴν δ᾽ ἔμαϑεν οὐδεπώποτε. 

χἀν Χάρισι δὲ Κραναόν τινα συγκαταλέγεν οὕτως αὐτῷ 

ὴὔ 
Ψ. 8. χλιερὸν πέδα Οαβαυθοπιιϑ, 1 ἰθγῖ χαίερον παῖδα, ψγ: 6. 

ΟΘΏΒΟΡ ᾿θηθηβῖβ, Τρ θδξαγ οὔ. τετυγμένον ἵ,. πετυμμένον ἈΒΡΥ. 

410 ἃ. Υ. 7. χοινὰ (αβδαιθοπιι5. ΠΟΥ καινὰ. καν τῷ έ δὲ 

Α. κἂν τῷδε Ψ]., χὰν τῷ δὲ Ρ᾽ κἂν ἐ Β. ἐμφανίζει ---- οὕτως οτι. Β., 

ἀδηφάγον ἃ. ἀδδηφάγον ἘΥ͂Τ,. Μ. 1. ἔσηκε τρεῖς 1,. ἔση 
καὶ κετρεῖς (χε τρεῖς Ρ) ΒΨ, ἔσακετρεῖς Β. Υν. 2. χείμα χὠπάραν 

(χὠπώραν Θαηβοῦ 165.) τρίταν ον οῖβη, χειμάχῳ παρ ἂν τρίταν Ἀ, 
χειμάχω παραντρίταν Β. χιμάλῳ πάραν τρίταν Ῥι χιμάλῳ παρ᾿ ὧν τρί- 
ταν . χειμὰν ὀπύραν τρέταν 1. Ψ. 3. τέτρατον ῬΙ,. τέταρτον Ψ. 

ἦρ ὅχα δεμν εἰρῇ. ἥροχας Ἀ. τὸ κρόχας ΡΎΨΠ,.. ἤρ ἀϊδαπιημα 

Βαροέ, Ψ. 4. σάλλει μὲν ῬοΥδοπιιβ ἴῃ ΜΙΒΟΘΙ απ, Ρ. 241. τι 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν, ἐσθίεν δ᾽ ἄδαν Ῥογδουϑ. ἔσϑευ ἐν δάδαν ῬΥΤ,. 

Ψ. 8. ἔντι] ΠΙΡυὶ ἔστε (ἔστιν Β). Ληδχῖδθ νυ. 1, σχεδόν τι Β,, 

Τιορεθδξιν σχεδόν του. 
Α10 6. κἂν πλουσίοις Β45}}, οἰ ἴ,. κἂν πλούσιος ΛΔΒΡΨ, ᾿ἀπᾶχηαβ 

ὃν Πλουσίαις οἰζαίαν ἃ» Ὠΐοροπα Τδονέ, 1}, 28. ν. 1. τις, εἰ 
μὴ Ἰαροῦβίαβ Ρ, 222. Τ,οροθδαίαν τὰς εὖ, μὴ. Ψ. 2. σε] σφε ἰα- 

ὁοθδῖυβ. δὴ ὙΠΙΘΡΓα 5. ν. 3. οὗτος] οὕτως Ρ. 
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Οὐκ ἐτὸς ἐρωτῶσίν μὲ προσιόντες τινὲς, 
ὄντως ὃ Κραναὸς Κτησίου κατεσϑίέει 

ἔλαττον, ἢ. δειπνοῦσιν ἀμφότεροι συχνά; 

Φιλέταιρος δ᾽ ἐν ᾿Δταλάντῃ 
Κἂν δῇ, τροχάζω στάδια πλείω ΣΣωτάδου, 
τὸν Ταυρέαν δὲ τοῖς πόνοις ὑπερβαλῶ, 
τὸν Κτησίαν δὲ τῷ φαγεῖν ὑπερδραμῶ. 

᾿ἀγάξιππος «Κεραυνῷ 
Ὁρῶ γὰρ ἐχ παλαίστρας τῶν φίλων 

προσιόντα μοι Δάμιππον. ΒΒ. ἡ τοῦτον λέγεις, 

τὸν πέτριγον, « « ὃν χαλοῦσιν οἱ φίλοι 
γυνὴ δὲ ἀνδρείων Κεραυνόν; «4. εἰκότως " 
ἀβάτους ποιεῖν γὰρ τὰς τραπέξας οἴομαι 
αὐτὸν, χκατωσχήπτοντά ᾽' αὐταῖς τῇ γνάϑῳ. 

ἐν τούτοις ἐδήλωσεν ὃ χωμικὸς διότι. χαὶ τὸ δρᾶμα Κεραυ- 
γὸν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐπιγέγραφε. Θεόφιλος δ᾽ ἐν ᾿δπιδαύρῳ 

“4Ἵτρεστίδας, τις Μαντινεὺς λοχαγὸς ἣν," 

ἀνδρῶν ἁπάντων πλεῖστα «δυνάμενος φαγεῖν. 
ἐν ᾿᾽δὲ ΤΠαγπρατιαστῇ παραγαγὼν τὸν ἀϑλητὴν ὡς πολλὰ 

ἐσθίοντά φησιν 

ΨΙῚΙ. ἐρωτῶσίν μιε προσιόντες] ἸμοροΡθαίαν ἐρωτῶσι προσιόντες, 

410 ἢ, δ᾽ ἐν οπι. Β. Ψ.1. δὴ] Βουδεθαξυν δέῃ.. στάδια] 
στήδια Β. Ὗ: Ἅ. Ταυρέαν α]οκκοπαγίαβ δα ἘπιυΙρ 415 ΡΠ οΘηἑ55. 

81, γν. 2190. ΤᾺΙΡΕῚ ταυρίτην. Υ. 3. δὲ Β. ΕΓ ΞΟῊΝ τε. 
ΑΒαχΧΙρρὶ τ, 2. ἡ δἀάϊάϊς δοινν σ ἢ, 

417 ἃ. Υ. 8. Ιπάϊοᾶνὶ Ἰδσαπδπι. ὃν καλοῦσιν οἱ φίλοι] Τοθτῖ 
φοῦτον οἱ διφίλοι χαλοῦσί σοι, Θυδα Βοιϊρέιτα δἰπβπιοῦϊ δϑὲ ὡξ Ὁ 

Δργανῖο θνυαπὶ 5 οοαίοἶβ Πεέογᾶ5. αἰοσαμααθ τοϑεϊξαθπέο ἰαοέα υἱάθυῖ 
Ῥοβδῖέ. Απδχίρριιβ ἑουίαβϑδο ἀθᾶθγαί ὃν χαλοῦσιν οὗ νεώτεροι. ὅ5)΄ο0 

ΑἸοχὶβ Ρ. 431 ἀ. Απείρμβαμεβ. 1]. ρ. 238 ὁ. οἵἍ, 81 ἀτοξίαβ τϑοίβ 

οοῃϊθοϊξ, ΑΥδέορῃοπ Ψ|. Ρ. 298. Ὁ. Υ. ὅ. “ποιεῖν ἀδἀᾷ. 1.,. οπι. 
ΡΥ. δίδει Ρ. 962, 8. καί τις ἕτ τέρος πολυφάγος κεράυνδὲ ἐχαλεῖτο, 
ἐπεὶ κατά τινα ποιητὴν ἀβώτους ἐποίει τὰς Ὑ μαμλῳ κατασκήπτων αὖ-- 

ταῖς τῇ γνάϑῳ. ΨΝ. ὁ. κατασκήπτοντά γ᾽ ΨΠ,, κατασκήπτοντα ΑΒΡ. 

χατασκήπτοντ᾽ Ο: πὸ βογέαβ5ε ργδοβέθε κατασκήπτοντ᾽ ὧν 50ΓΌ]. 
αὐταῖς Ο οἐ Ἐπιδίαξηηι5. Το ροθαξαν αὐτῇ. Θεόφιλος δ᾽ ἐν] δ᾽ ἐν 
οπὶ, Β, 

417 Ὁ. Ψ. 1. -α 3, αἰξε 1Π. Ρ. θ5 ἃ. Τοέαπι Ἰοοαπὶ αἰχοθί-- 
486 οπι. (. 
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᾿Εφϑῶν μὲν σχεδὸν 
τρεῖς μνᾶς. Β. λέγ᾽ ἄλλο. «4. ῥυγχίον, χωλῆν, πόδας 
τέτταρας ὑείους. Β. ᾿Ηράκλεις. «4. βοὸς δὲ τρεῖς, 
ὄρνιϑ'-. Β. Ζπολλον. λέγ᾽ ἕτερον. 4. σύχων δύο 
μνᾶς. Β. ἐπέπιες δὲ πόσον; «4. ἀκράτου δώδεχα 
χοτύλας. Β. ᾿ΑἽπολλόδωρε, χαὶ Ζαβάξιε. 

11. Καὶ ἔϑνη δὲ ὅλα εἰς πολυφαγίαν ἐχωμῳδεῖτο" 
ὡς τὸ Βοιωτόν. Εὔβουλος γοῦν ἐν ᾿ΑἸντιόπ; ῃ φησὺ 

ς “Πονεῖν μὲν ἄμμες χαὶ φαγεῖν μάλ᾽ ἀνδρικοὶ 
καὶ καρτερῆσαι, τοὶ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι λέγειν 
χαὶ μιχρὰ φαγέμεν, τοὶ δὲ Θηβαῖοι μέγαὴ 

χαὶ ἐν Εὐρώπῃ 

Κτίζε Βοιωτῶν πόλιν, 
ἀνδρῶν ἀρίστων ἐσϑίξιν δι᾿ ἡμέρας. 

χαὶ ἐν Ἴωνι 

Οὕτω σφόδρ᾽ ἐστὶ τοὺς τρόπους Βοιώτιος; 
ὥστ᾽ οὐδὲ δειπνῶν, ὡς λέγουσ᾽, ἐμπίμπλαται; 

ἃ ἐν δὲ -“Κέρχωψε 

Μετὰ ταῦτα Θήβας ἦλϑον" οὗ τὴν γύχϑ᾽ ὅλην 
τὴν ϑ᾽ ἡμέραν δειπνοῦσι, χαὴ κοπρῶν᾽, ἔχει 

Ψ. 2. μνᾶς] ,μινὰς ἢ. 1. οἱ πιοχ ἑίογπα Α͂ οἱ εἰς αἰδῥὲ σοπείαηίον (ς 
Ομ οΙρ}ι, ἄλλο. ῥυγχίον Α Θὲ θῦ. ἀλλορυγχίον Β. ἄλλο ὀρυγ- 
χίον ῬΥῚ,, χωλὴν 1,. χωλὴν ΑΡΨΥ. ν. 8. ὑείους] υἱοὺς Β. 

ν. 4. ὄρνιϑα ΒΡ. ν. ὅ, μνᾶς ΡΙ.. μνάς ΥῪ, ἐπέ- 

πιὲς δὲ ἸΔοοθβῖι5 Ρ. 222. ἔπιες δὲ ΑΒΡ, ἔπιες ἐν δὲ Ψ1ω. ἀχρά- 
τοῦ οὐπὶ πόσον οοπίαηχὶί ΡΟΓΒΟΠαΒ. Υ. 6. σεβαζιε Β. βαιωτὸν 
ΑΡΨ. βοιωτῶν Β.4511. 1... γοῦν ἐν δὲ φησὶ οπι. Β, 

417 εο. Ψ. 1. «“Πονεῖν} πίνειν ΘΧρτοβϑὶε δ θοδιηρῖυϑ,. Θᾶθ 
ρΡουϊπαίαία βαπέ Ρ. 430 ς, ἄμμες ΟΥ̓Ι,. ἄμες ΔΡ, ἅμες Β. 
μάλ᾽ Ῥοιβοπαβ. 1ἰθγὶ μὲν, ν. 2. 9. οπι. 6. Υ. 2. καρτε- 
ρῆσαν 1... καρτερῆσαι μὲν ΒΡ. καρτερὴ μὲν Α- τοὶ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι 
1,. τοῖς δ᾽ ᾿Αϑηναίοις ΑΒΡ, τοῖς δ᾽ ἀϑηναίον (510) Υ. Κτίζε] 
χτίζω Ὁ. Βοιώτιος) βοιώτιον Β. ὥστ᾽ οὐδὲ ΒΌ, ὡς οὐδὲ ΡΥΠ,. 

δειπνῶν ΟδΒΔΌΡΟΠιι5, δείπνων ΑΡΥ͂, δεῖπνον 1,. ἐμπίμπλα- 

ται] ϑουθοθαΐαν ἐμπίπλαται. 
417 ἀ. ἐν δὲ Κέρκωψι) Οὐπὶ που ἔγαρπιθπίο οοπίαποέα5. παιά 

αυῦῖο ἔξ Ιοου5 ΧΠῚ. Ρ, 507 σ. δ]δέι5, ἀθ φιο δἀπιομῖ Τοιυρίυ5. 
ν. 1. Θήβας) θήβαϊζ᾽ Ὁ. Ὕ. 2. δειπνοῦσι] δοφιοπίία ὁπ. Ὁ. 

κοπρῶν (αβδιθοπαβ. κόπρων ΑΒ, κόπρον Ῥ, κόπρον γ᾽ ΜΠ. 



θυ... " 

ἐπὶ ταῖς ϑύραις ἕχαστος, οὗ πλήρει βροτῷ 
οὐχ ἐστὶ μεῖζον ἀγαϑόν" ὡς χεζητιῶν 
μακρὰν βαδίζων, πολλὰ δ᾽ ἐσϑίων ἀνὴρ, 
δάχνων τὰ χείλη, παγγέλοιός ἐστ᾽ ἰδεῖν. 

ἐν δὲ τοῖς Ὡ]υσοῖς πρὸς τὸν “Ηρακλέα ποιεῖ τινα τάδε λέ- 
γοντα 

Σὺ μὲν τὸ Θήβης, ὡς λέγεις, πέδον λιπὼν, 
ἀνδρῶν ἀρίστων ἐσϑίειν δι᾿ ἡμέρας, 

θ ὅλους τραχήλους καὶ κοπρῶνος πλησίον. 
Δίφιλος δὲ ἐν Βοιωτίῳ 

Οἷος ἐσϑέειν πρὸ ἡμέρας 
ἀρξάμενος, ἢ πάλιν πρὸς ἡμέραν. 

ἹΜνησίμαχος Βουσίριδι 
Εἰμὶ γὰρ Βοιώτιος 

ὀλίγα μὲν ἄλλων ταῦτα, πολλὰ δ᾽ ἐσϑίων. 
'ἄλεξις Τροφωνίῳ 

Νῦν δ᾽ ἵνα μὴ παντελῶς Βοιώτιοε 
φαίνῃσϑ᾽ εἶναι τοῖς διασύρειν ὑμᾶς εἰϑισμένοις 

Ἢ ὡς ἀκίνητοι νῦν εἶναι βοᾶν καὶ πονεῖν μόνον 
καὶ δειπνεῖν ἐπιστάμενοι διὰ τέλους τὴν νύχϑ᾽ ὅλην, 
γυμνοῦϑ᾽ αὑτοὺς ϑᾶττον ἅπαντες. 

““χαιὸς δ᾽ ἐν 'ἅϑλοις 5 

“Πότερα ϑεωροῖς εἴτ᾽ ἀγωνισταῖς λέγεις; 

Μ΄. 8. οὗ πλήρει] οὗ πληρέ Ῥ, βροτῷ Οαβαυθοπιβ. Γἰθτὶ βρο- 
τῶν. Υ. 0. δάκνων ΑΒ. δάχνεν ῬΥ͂Τ.. παγγέλοιος ΑΒ. παγγέ- 
λαιος ῬΨΙ,. ἐστ᾽ Α, ἐστὸν ῬΨΤ, τάδε δα. 10. οπι. ΡΥ, 
Ὗ. 1. Θήβης] ϑήβας Β. πέδον] πάδον Β.. 

417 6. Ψ. 3. ὅλους Ὑ1.. ὅλης ΑΒΡ εἐ οοἄοχ Ηυγδ] ἀϊπῖι8, 

καὶ κοπρῶνος ϑοιννοῖση, καὶ χοπρῶνας ΑΒ, καὶ τοὺς χοπρῶνας ῬΥ͂Τ,. 
Ζέφιλος δὲ ἐν] δὲ ἐν οπι. Β. ἄλλων ταῦτα 1, οοταυρέρδ, 

ἄλλων δίχαι ταῦτα ΒΡ. ἄλλων δίκαια ταῦτα οοἄοχ Ηπτγα] ἀϊπιι5, 

ταῦτα, πολλὰ σοτμηπιδέα ἱπέενροβίίο Β. 

417 ὥ ν. 3. ὡς ἀκίνητοι ᾽στὲ βοῶν νυνὶ καὶ --- Ῥογβοπὰβ δᾷ Ατί- 
βίορ, ΝῸΡ. νυ. δ18. μ. 20. πονεῖν] πίνειν ΟΑΒΔΌΡΟΠΙ8. 
Ψ. 4. διὰ τέλους Β, Ἰοροθαΐαν διὰ τέλος, ΨΥ. 8. γυμνοῦϑ᾽ Ἁ. 

γυμνοῦσϑ᾽ ῬΥ͂Ι,, αὑτοὺς) 1ἶθὺὶ ἑαυτοὺς. Ἀοδδοὶ νυ, 1. ϑεω- 
ροῖς] ϑεωρεῖς Ῥ, εἴτ᾽ Βοινγεῖσα, εἶτ᾽ ΡΥ͂Ι.. 
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.48 Β. πόλλ᾽ ἐσθίουσιν, ὡς ἐπασκχούντων τρόπος. 
«Α. ποδαποὶ γάρ εἰσιν οὗ ξένοι; ΒΒ. Βοιώτιοι. 

ἐχ τούτων εἰχός ἐστι χαὶ ᾿Ερατοσϑένη ἐν ταῖς. ἐπιστολαῖς 
Πέμπελον φῆσαι ἐρωτηϑέντα τί αὐτῷ δοχοῦσιν εἶναι -Βοιω- 
τοὶ, εἰπεῖν, ὙΓί γὰρ ἄλλο ἢ τοιαῦτα ἐλάλουν οἷα ἂν κοὰ 
τὰ ἀγγεῖα φωνὴν λαβόντα, πόσον ἕκαστος χωρεῖ. “Πολύβιος 
ΠΗ Μεγαλοπολίτης ἐν τῇ εἰκοστῇ τῶν ἱστοριῶν φησιν 
ὡς Βοιωτοὶ μεγίστην δόξαν λαβόντες κατὰ τὰ ,“Ἰευκτρικὰ, 

» χατὰ μιχρὸν ἀνέπεσον ταῖς ψυχαῖς, χαὶ ὁρμήσαντες ἐπ᾽ 
εὐωχίας καὶ μέϑας διέϑεντο καὶ κοινωνεῖα τοῖς φίλοις. 

πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἐχόντων γενεὰς ἀπεμέριζον τοῖς συσσι- 
τίοις τὸ πλέον μέρος τῆς οὐσίας, ὥστε πολλοὺς εἶναι Βοιω- 
τῶν οἷς ὑπῆρχε δειλινὰ τοῦ μηνὸς πλείω τῶν εἰς τὸν μῆνα 
διατεταγμένων ἡμερῶν. διόπερ Μεγαρεῖς μισήσαντες αὐ- 
τῶν τὴν τοιαύτην κατάστασιν ἀπένευσαν εἰς τοὺς ̓ ΦΙἰχαιούς." 

12. Καὶ Φαρσάλιοι δὲ χωμῳδοῦνται ὡς ΟΡ 
Μνησίμαχος γοῦν ἐν Φιλίππῳ φησὶ 

Τῶν Φαρσαλὲ ων 
6 ἤχει τις, ἵνα καὶ τὰς τραπέζας καταφάγῃ; - 

Ἔ. οὐδεὶς πάρεστιν. 4. εὺ γ8 δρῶντες. ἀρά που 

ὀπτὴν κατεσϑίουσι πόλιν “Ιχαϊχήν; 

ὅτι δὲ καὶ πάντες Θετταλοὶ ὡς πολυφάγοι, διεβάλλοντο 
Κράτης φησὶν ἐν «““αμίῳ 

418 ἃ. ᾿Ἐρατοσϑένη)] ἐρατοσϑένεν Β. Πέμπελον ΟἹ, δἰ Ἐπ- 
βιδίμῖι5 Ρ, 904, 34, πρέτελλον ΡΥ͂. πρέπελλον Β, ηυοᾶ ΝαΐΔ]15 (ο-- 
168 Θχργθββιξ, Πολύβιος δ᾽] δ᾽ οπι. ΒΚ -. ἐν τῇ εἰχοστῇ] 4, 
1. 6, ὅ. νο]. 1. Ρ. 124. 129. τῶν ἱστοριῶν) τῶν ὁπ. Β, 

 φήσιν οο Ἰοο0 ΑΒ, πέρ τῶν ἑστοριῶν ΡΥ, κατὰ τὰ λευχτρικὰ 

ΑΒΟ, μετὰ τὰ λευχτρικὰ ΒΨΙ, οὐ Ἐππέδεμια5. Ρ, 94, 306. «υΐὶ ᾿ηέοτ-- 
Ρυθίδεϊοπομι δα ἤγουν μετὰ τὴν ἐν «ἀεύκτροις μάχην. Αρπᾶ Ροὶν- 
θῖαπι οδέ ἐν τοῖς .“ευκερικοῖς καιροῖς, κατὰ μικρὸν ὁπι, ἘΠπι5έδᾶ-- 
{ῃ1πι8, ΑἸ1Π15 γουθ!]5. πᾶ 66 οπιπία δρυά ῬοΟΙΥ θα πὶ ΘΧρυθ 588. : 

418 . κοινωνεῖα) ϑουιθοθαίαν χοινώνεια, δὲ χαὺ τῶν ΑΒΡ. 

δὲ τῶν ΨΠ.. "δειλινὰ ΟΙ, οὲ Ἐπιβέδεῃίι5. Ρ. 954, 37. δεῖπνα ῬΥ͂. 
δειηνὰ Α΄ δίπλα ἴῃ ῬοΟΪγΌΙοΟ οοὔθχ Ῥοιτθβοίδηιιβ, φαρα ἴῃ δεῖπνα τὴμ- 
(αν Ὑ 4] 6 5115. ἀπένευσαν ῬῚ,, ἀπένεσαν Υ. 

418 ο, Μποβι πιο} ν. 2, χαὺ δθδάϊέξι πῃ ἃ} Θιοξίο ἔπ Εχοογρέ. 

Ρ. 002, καταφάγη ΔΒ καταφάγον ΡΥ͂Π,. 
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ἼἜπη τριπήχη Θετταλικῶς τετμημένα. 
τοῦτο δ᾽ εἶπεν ὡς τῶν Θετταλῶν μεγάλα χρέα τεμνόντων. 
Φιλέταιρος δ᾽ ἐν “αμπαδηφόροις καὶ,» Χειροβαρὲς σαρκὸς 
ὑείας Θετταλότμητον χρέας.“ ἔλεγον δὲ καὶ Θετταλικὴν 
ἔνϑεσιν τὴν μεγάλην. Ἕρμιππος Μοίραις 

Ὃ Ζεὺς δὲ τούτων οὐδὲν ἐνθυμούμενος 
μύων ξυνέπλαττε Θετταλικὴν τὴν ἔνϑεσιν, 

ταῦτα δὲ καπανιχὰ εἴρηχεν “Ἀριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς 

“Τί πρὸς τὰ “υδῶν δεῖπνα καὶ τὰ Θετταλῶν" 

τὰ Θετταλιχῶν μὲν πολὺ καπανικώτερα 5 
οἷον τὰ ἁμαξιαῖα. Θετταλοὶ γὰρ τὰς ἀπήνας καπᾶνας 
ἔλεγον. Ξέναρχος “Σχύϑαις 

“Ἑπτὰ δὲ χαπᾶάνας ἔτρεφον εἷς 

᾿Ολυμπίαν. Β. τί λέγεις; .4. καπάνας Θετταλοὶ 
Ι πάντες χαλοῦσι τὰς ἀπήναο. 8. μανϑάνω. 

18. Αἰγυπτίους δ᾽ “Ἑκαταῖος ἀρτοφάγους φησὶν εἶναι; 
χυλλήστιας ἐσθίοντας, τὰς δὲ χριϑὰς εἰς ποτὸν χαταλέον-- 

τας. διὰ ταῦτα καὶ Ἄλεξις ἐν τῷ περὶ αὐταρκείας ἔφη 

μετρίᾳ τροφῇ κεχρῆσϑαι τὸν Βόχχοριν χαὶ τὸν πατέρα 

Ἔπη Οαβαυθοπαβ. Πμοροθαίαγ ἐπεὶ, τῶν Θετταλῶν] τῶν οπι. Β. 
δ᾽ ἐν οπι. Β. 

418 ἃ. Ηροτγπιρρὶ υϑῦϑὰβ οπι, Ὁ. Υ. 2. μύων ΑΒ. μύρων 
ΡΥΙ.. ϑετταλικὴν τὴν ΑΒ. τὴν ϑετταλιχὴν ῬΎΤ,, ἐν Ταγη- 

ψισταῖς] ἐν Ομ. Β. ἀριστοφάνης δὲ τὰ λυδῶν δείπνα φησὲ καὶ τὰ 

ϑετταλῶν, καὶ τὰ ϑετταλιχὰ μὲν πολὺ καπανικώτερα. οἷον τὰ ἁμαξιαῖα. 
ϑετταλοὶ γὰρ τὰς ἀπήνας χαπάνας ἔλεγον Ο. Ἐπιδίαίι5 Ρ. 857, 28. 

Θετταλοὶ γὰρ, ὡς ἐν τοῖς τοῦ ᾿Α͂ϑηναίου φέρεται, τὰς ἀπήνας καπάνας 
ἔλεγον, ὅϑεν καὶ χαπανικὰ παρ᾽ αὐτοῖς τὰ ἁμαξιαῖα, ὥς δηλοῖ, φησὶν, 

"Αριστοφάνης ἐν τῷ «Δυδῶν δεῖπνα καὶ Θετταλῶν, ὧν τὰ Θετταλικὰ πολὺ 

καπανικώτερα. τοῦτο δὲ ἐρρέϑη ὧς τῶν Θετταλῶν μεγάλα κρέα τεμνόν- 
των, ὅϑεν ἔφη τις καὶ ,»Χειροβαρὲς σαρκὸς ὑείας Θετταλότμητον πρέας.““ 

ὅτι δὲ πολυφάγον οἱ Θετταλοὶ διαβεβόηται. [ἀφ᾽ ὧν καὶ Θετταλικὴ ἔν- 
ϑεσις ἡ μεγάλη τροφή. . 2. τὰ Θετταλικῶν] Τιθι! χαὶ τὰ 
“ϑετταλικῶν, ᾿ : 

418 6. ΧοπδγΟΝΙ νουϑὰϑ οὁπι. Ο. Ψ. 2. καπύνας ϑετταλοὺ 

ΛΒ. χαπάνας δὲ ϑετταλοὲ ῬΡΥΪ,. “Ἑκαταῖος 1π. βθουπᾶο περιηγή- 

σεως Ἰἰῦνο: νἱάθ 1ηΐτα Ρ. 447 ο. κυλλήστιας ϑοιννεῖρῃ. δαϊεῖο. 

πυλληστίας ῬΥῚ!,. χαταλέοντας ΒΡ. χαταλε οντας Ἀ. χκαταλεαίνον-- 

τας 1. ὙΙὰς 447. Βόκχοριν] βόκχωριν Ὁ. 6 γμαΐτί5 ΠΙϊᾳα 
ΟΠ ὁ νἱὰρ δπηοίαίςζοηθι. 
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αὐτοῦ Νεόχαβιν. καὶ Πυϑαγόρας δ᾽ “ὃ Σάμιος μετρίῳ 
τροφῇ ἐχρῆτο; ὡς ἱστορεῖ “ύκων ὃ ᾿Ιασεὺς ἐν τῷ περὶ 

ἔ Πυϑαγόρου. οὐκ ἀπείχετο δὲ ἐμψύχων, ὡς ᾿χριστόξενδς 
εἴρηκεν. ᾿Ἵπολλόδωρος δὲ ὃ ἀριϑμητιχὸς χαὺ ϑῦσαί φησιν 

αὐτὸν ἑκατόμβην ἐπὶ τῷ εὑρηκέναι ὅτι τριγώνου ὀρϑογω- 

ψίου ἡ τὴν ὀρϑὴν γωνίαν ὑποτείνουσα ἴσον δύναται ταῖς 
περιεχούσαις. 

Ἡνίχα Πυϑαγόρης τὸ περιχλεὲς εὕρετο γράμμα 
χλεινὸς, ἐφ᾽ ᾧ χλεινὴν ἤγαγε βουϑυσίην. 

419 ἦν δὲ χαὶ ὀλιγοπότης ὁ ̓ Πυϑαγόρας χαὶ εὐτελέστατα διε- 

βίω, ὡς καὶ πολλάκις βέλιτν μόνῳ ἀρκεῖσθαι. τὰ παρα- 
πλήσια δ᾽ ἱστορεῖται καὶ περὶ ᾿Δριστείδου χαὶ ᾿Επαμινών- 
δου χαὶ Φωχκίωνος χοὶ Φορμίωνος τῶν στρατηγῶν. Μάνιος 
δὲ Κούριος, ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς, ἐπὶ γογγυλίσι διεβίω 
πάντα τὸν χρόνον" χαὶ Σαβίνων αὐτῷ πολὺ χρυσίον προσ- 
πεμπόντων οὐκ ἔφη δεῖσϑαι χρουσίου ἕως ἂν τοιαῦτα 
δειπνῇ. ἱστορεῖ δὲ ταῦτω Ἰεγαχλῆς ἐν τῷ περὶ ἐνδόξων 

ἀνδρῶν. 

14, Τῶν δείπνων δὲ πολλοὶ τὰ μέτρια ἀσπάζονται, 
» ὡς άλεξις ἐν Φιλούσῃ παραδίδωσιν 

ἀλλ᾽ ἔγωγε τοῦ τὰ δέοντ᾽ ἔχειν 
τὰ περιττὰ μισῶ, τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ 
τέρψις μὲν οὐχ ἔνεστι, πολυτέλεια δέ. 

χαὶ ἕν ἐρέτας χαρὰ 

πυϑαγόρου ῬΥ͂Ι,. πυϑαγορίου ἈΒ. 

418 ἢ ἡ τὴν ὀρϑὴν γωνίαν] τὴν ὀρϑὴν ἱγωνίαν ἡ Β. Ερὶ-- 

διδπιπιὰ οϑὲ πὶ Ἀμέμοϊος. Ῥα]δέ. γο]. 1. Ρ. 339, Αἰέυϊοσιπέ Ρ]πέαν-- 
ἐμυ5 ΜοΓΆ]. Ρ. 1004 ς. οἱ Ὀίοβοποβ Τ᾿ υδογέϊι5 ΥΠ]|,12. ΨΓ. 1. 
πυϑαγόρης ΛΟ, Δπίέμοῖ. ΡῬΙας. Ὀϊορ. πυϑαγόρας ῬΥ͂Τ,. εὕρετο ΒΚ 

εὐ Ἀπεβοϊοσία οὐ ΡΙυξάγοδιι5. εὕρατο ΡΥ͂Ι, εὐ ὈΪΟΡΈΠ68. ν, 2. 
κλεινὸς, ἐφ᾽ ᾧ] κεῖν᾽ ἐφ᾽ ὅτῳ Ῥϊορδθποθ δέ Απίμοϊορία, χεῦνο ἐφ᾽ ᾧ 
ῬΙΟίαΓ ΟΠ 5. κλεινὴν} λαμπρὴν ῬΙυξατοΒυ5. βουϑυσίαν Β. 

419 ἃ. εὐτελέστατα] εὐτελέστατος Β. διεβίω)] Τιοσοθδξαν δὲε- 

βίου. διὰ βίου Β. μάνιος ΡΥ͂Τ.. μαίνιος ΑΒΟ, μάλιος βαροιβουῖ- 

ρέῃ ἴῃ Ὁ. -“Ξαβίνων) Ἰτπηπιο «Σαυνιτῶν. 46 απὸ δαπιοπιῖέ Ὑιοίο- 
τὶὰβ αν. Γιϑοί, Χ, 10. δειπνὴ]} δειπνεῖ Β.. 

419 ". ΚΝ. 1, τοῦ] τῷ Ἐγξαγαεϊι5 Ρ, Δ 0, Υ. 3. Βουθοθαίαν 
ἐν 

πολυτελείᾳ, πολυτελεία δὲ ψευδομέῳ ῬᾺ καὶ ἐν Β. ἐν δὲ Ὑ1ω-: 
πθαΐγαμη παθοὲ Α. 
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Τὰ περιττὰ μισῶ. τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ ᾿ 
δαπάγη πρόσεστιν, ἡδονὴ δ᾽ οὐδ᾽ ἡτισοῦν. 

ἐν δὲ “Συντρόφοις 
Ὡς ἡδὺ πᾶν τὸ μέτριον. οὔϑ᾽ ὑπεργέμων 
ἀπέρχομαι νῦν οὔτε κενὸς, ἀλλ᾽ ἡδέως 
ἔχων ἐμαυτοῦ. Μνησίϑεος γάρ φησι δεῖν 
φεύγειν ἁπάντων τὰς ὑπερβολὰς ἀεί, 

“ρίστων δ᾽ ὃ φιλόσοφος ἐν ἐρωτικῶν ᾿Ομοίων δευτέρῳ 
Πολέμωνα φησι τὸν ᾿Ακαδημαϊχὸν παραινεῖν τοῖς ἐπὶ δεῖ- 
πγον πορευομένοις φροντίζειν ὅπως ἡδὺν πότον ποιῶνται 
μὴ μόνον εἰς τὸ παρὸν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν αὔριον. 7ιμό- 
ϑδος δ᾽ ὁ Κόνωνος ἐκ τῶν πολυτελῶν καὶ στρατηγικῶν 

ἃ δείπνων παραληφϑεὶς ὑπὸ τοὺ “Πλάτωνος εἰς τὸ ἐν ᾿ἄχα- 

ῷ 

δημείῳ συμπόσιον καὶ ἑστιαϑεὶς ἀφελῶς καὶ μουσικῶς ἕφρη 
ὡς οἱ παρὰ “Πλάτωνι δειπνοῦντες καὶ τῇ ὑστεραίῳ, καλῶς 

γίνονται. ὁ δ᾽ ᾿Ηγήσανδρος ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν ἔφη ὡς 

καὶ τῇ ὑστεραίᾳ ὃ Τιμόϑεος ἀπαντήσας τῷ “Πλάτωνι εἰς 

στὸν .,) “Ὑμεῖς, ῶ “Πλάτων, εὖ δειπνεῖτε σώλλον: εἰς τὴν ὕστε- 
θαίαν ἢ εἰς τὴν παροῦσαν ἡμέραν.“ Πύρρων δ᾽ ὁ λεῖος, 
τῶν γνωρίμων τινὸς αὐτὸν ὑποδεξαμένου πολυτελῶς, ὡς 

αὐτὸς ἱστορεῖ. .; Εὶς τὸ λοιπὸν, εἶπεν, οὐχ ἥξω πρὸς σὲ, ἂν 
οὕτως ὑποδέχῃ" ἵνα μήτ᾽ ἐγὼ σὲ ἀηδῶς ὁρῶ καταδαπανώ- 
μένον οὐκ ἀναγκαίως μήτε σὺ ϑλιβόμενος χαχοποϑῆς. 
μᾶλλον. γὰρ ἡμᾶς τῇ μεϑ' ἑαυτῶν συνουσίᾳ προσῆχον 
ἐστιν εὐεργετεῖν ἢ τῷ πλήϑει τῶν παρατιϑεμένων, ὧν οὗ 
διακονοῦντες τὰ πλεῖστα δαπανῶσιμ 

15. ᾿“ντίγονος δ᾽ ὃ Καρύστιος ἐν τῷ Μενεδήμου βίῳ 
τὴν διάταξιν. διηγούμενος τοῦ παρὰ τῷ φιλοσόφῳ συμπο- 

σίου φησὶν ὅτι ἡρίσταω μὲν δεύτερος 1) τρίτος καϑ᾽ αὑὐ- 
τόν: καὶ ἔδει χαὶ τοὺς λοιποὺς παρεῖναι δεδειπνηκότας. 

419 ς. Ψ. 3. ἔχων δάά. ΡΙ,, οι, Υ. καὺ μνησίϑεος" δεῖ 
φεύγειν ἁπάντων τὰς ὑπερβολὰς ἀεί (. πότον ϑοινοίρη. ποτὸν ΡΥ͂Τ, 

419 ἅ. ἀκαδημείᾳ Α. Βουθορδίαν ᾿Ακαδημίῳᾳ. χαὶ μουσικῶς 
ἔφη Τ, οὐ Βοδυνοῖρη, δάϊξῖο. ἔφη καὶ μουσικῶς ΒΥ͂. ὃ δ᾽ ἡγή- 

σανδρος Α. ἡγήσανδρος δὲ ΡΥ͂].. καὶ ἡγήσανδρος Β. ὑμεῖς ΒΟ. 
ἡμεῖς ΡῬΥΠ,, πολυτελῶς Ο. Ἰ,ορορδίαν πολυτελῶς δὲ. 

419 6. τῷ πλήϑει)] τὰ πλήϑη Ῥ, ὧν δαἀάϊέυθμη. ἃὉ (αϑδῦθοηο. 

δαπανῶσι δᾷᾷ. 1,. οπι. ΡΥ͂. χαϑ᾽ αὑτόν ΑΌ, καϑ᾽ ἑαυτόν Ρ͵], 
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ἔ ἦν γὰρ τὸ τοῦ Μενεδήμου τοιοῦτον ἄριστον. μετὰ δὲ 
ταῦτα εἰσεχάλουν τοὺς παραγενομένους" ὧν, ὡς ἔοιχεν, 
ὅτε προτερήσειαν ἔγιοι τῆς ὥρας, ἀναχάμπτοντες παρὰ τὰς 

ϑύρας ἀνεπυνϑάνοντο τῶν ἐξιόντων παίδων τί τὸ παρα- 
χείμενον εἴη χαὶ πῶς ἔχου τῆς τοῦ χρύνου συμμετρίας τὸ 
ἄριστον. ὅτε μὲν οὖν ἀχούσειαν “λάχανον ἢ τάριχος, ἄνε-: 

ο΄ χώρουν᾽" ὅτε δ᾽ ὃ ὅτι χρεάδιον, εἰσήεσαν εἰς τὸν ἐπὶ τοῦτο πα-- 
420 ρεσκευασμένον οἶχον. ἣν δὲ τοῦ μὲν ϑέρους. ἡτοιμασμένη 

ψίαϑος ἐφ᾽ ἑκάστης αλίνης, τοῦ δὲ χειμῶνος κώδιον" προσ- 

κεφάλαιον δὲ αὐτὸν φέρειν ἕκαστον ἔδει. τὸ δὲ περιαγό-- 
μένον ποτήριον οὐ μεῖζον ἢ ἣν χοτυλιαίου. τράγημα δὲ ϑέρ- 
μος μὲν ἢ κύαμος συνεχῶς, ποτὲ δὲ καὶ τῶν ὡραίων. ἐἶσε- 
φέρετό τι, τοῦ μὲν ϑέρους ἄπιος ἢ ῥόα, τοῦ δὲ ἕαρος 
ὥχροι, κατὰ δὲ τὴν χειμερινὴν ὥραν ἰσχάδες. μαρτυρεῖ δὲ 
χαὶ περὺ τούτων -Τυκόφρων ὁ ὁ Χαλκιδεὺς, γράψας σατύρους 

Μενέδημον, ἐν οἷς φησιν ὃ “Σειληνὸς πρὸς τοὺς σατύρους 

Ρ Παῖδες χρατίστου πατρὸς ἐξωλέστατοι, 
ἐγὼ μὲν ὑμῖν, ὡς ὁρᾶτε, στρηνιῶ. 
δεῖπνον γὰρ οὔτ᾽ ἐν Καρίᾳ, μὰ τοὺς ϑεοὺς, 
οὔτ᾽ ἐν Ῥόδῳ τοιοῦτον οὔτ᾽ ἐν “Τυδίᾳ 

419 ἢ, παραγενομένους Β οαπὶ Ὠΐοροπο Τιαοτέ, Π, 139. οἱ Ἠδ- 
5ΒΥΘΒΙΟ ΜΠΙοβίο τ. 40. δα, ΟΥ}]}. Τιοροθδίαν παραγινομένους. 
τῆς ὥρας] τὰς ὥρας Β. ἔχοι] ἔχεν Ῥ. λάχανον] λαχάνιον Ὠ10-- 

ΒΘ 68, τάριχος] τάριχον Ἠοϑν ομῖι5 ΜΠ]6 5105. ταρίχιον ὨΙΟΡΘ ΠΟ, 

παρασκευασμένον Ὗ. 

420 ἃ. αὐτὸν Ο. αὐτῶν ῬΥΤ,. αὑτῷ Ὠοροπ65 εὐ Ἠδδυ οί. 
μέζον ἣν κοτυλιαίου ὨΙοΒ 6 π65. μεῖζον ἢ κοτυλιαίου (κοτυλαίου Β) ΑΒΡ. 
μεῖζον ἢ ποτυλιιῶον Βεἀτοΐαϑ ἰπ Β851]. οἱ 1.. μεῖζον κοτυλιαίου Ὁ οὲ 

ΤΟΝ τράγημα δὲ (ἢ ἀαἀάϊὲ Β) ϑέρμος μὲν ἢ κύαμος ΑΒΟ. 

τρύγημα μὲν ϑέρμος ἢ χύαμος ῬΥΙ,. τράγημα ϑέρμος ἢ κύαμος Ὀ1ορο- 
Π65 δὲ Ἡδβνοδ 5. ὡραίων] ὡρίων ὈΙοΡΘΠ65 εὐ Ἠεβυ μία. 

εἰσεφέρετο) εἰσφέρετο Β, ἄπιος ἀάὰ, ΑΒΟΙ,, Ὀίοβοποβ εὐ ἢθϑυ- 

οἰα5. οπι. ΒΥ, ἡ Τὶ. ἢ ῬΥ. ὑόα ΒΟ οὑπὶ Βίοβσοπο εἔ 
Ἡρδνοδο. ῥοιὰ ΡΥ͂Ι,, ὥχροι] ὄχναι Ἠδ ΒΥ ΟΠ ία5. σατύρους 

ΡΙ,. σατύροις Υ. σειληνὸς ΨΙ,. σιληνὸὲὶ ΑΒΦΟΡ, σάτυρος πρὸς 

τοὺς σιληνοὺς φησὶ Ὁ. 

420 ". Υ. 1. πατρὸς Τ, 6ὁχ οπιοπάδέϊοπα απ]. Οαπέοτι Νὸν, 
Γιοοέ, ΥΙ, 17. παιδὸς ΑΒΌΟΡΥ, 
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χατέχω δὲδειπνηχκώς. 'ἄπολλον, ὡς καλόν; 
χαὺ προελϑὼν 

᾿4λλὰ κυλίχιον 
ὑδαρὲς ὁ παῖς περιῆγε τοῦ πεντωβόλου, 
ἀτρέμα παρεξεστηχός" ὃ τ᾽ ἀλιτήριος 
καὶ δημόκοινος ἐπεχόρευε δαψιλὴς 
ϑέρμος, πενήτων χαὶ τρικλίνου συμπότης, 

ἑξῆς δέ φησιν ὅτι ζητήσεις ἦσαν παρὰ πότον" 

Τράγημα γὰρ 
ὃ σωφρονιστὴς πᾶσιν ἕν μέσῳ λόγος. 

ἱστορεῖται δὲ χαὶ ὅτι πολλάχις συνόντας αὐτοὺς ἐπὶ πλεῖον 
ὃ ὄρνις κατελάμβανε τὴν ἕω χαλῶν, τοῖσι δὲ οὐδέπω κόρος. 

10. ᾿ἀρχεσίλαος δ᾽ ἑστιῶν τινας, καὶ ἐλλιπόντων τῶν 
ἄρτων, νεύσαντος τοῦ παιδὸς ὡς οὐκ ἔτ᾽ εἰσὶν, ἀναχαγχά- 

σας χαὶ τὼ χεῖρε συγκροτήσας .,Οἷόν τι, ἔφη, τὸ συμπό- 
σιόν ἐστιν ἡμῶν, ἄνδρες φίλοι. ἄρτους ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἀρκοῦν-- 
τας πρίασϑαι. τρέχε δὴ παῖ.“ χαὶ τοῦτ᾽ ἔλεγεν αὐτὸς 
γελῶν" καὶ τῶν παρόντων δ᾽ ἄϑρους ἐξεχύϑη γέλως, καὶ 
διαγωγὴ πλείων ἐνέπεσε καὶ διατριβὴ, ὥστε ἡδυσμα γενέ- 
σϑαι τῷ συμποσίῳ τὴν τῶν ἄρτων ἔνδειαν. ἄλλοτε δὲ ὃ 
᾿Αρκεσίλαος ᾿Απελλῇ τῷ γνωρίμῳ προστάξας καϑυλίσαι τὸν 
οἶνον; ἐπειδὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἐχεῖνος τὰ μὲν ἐτάραττε, 
τὰ δὲ, ἐξέχει, καὺ πολὺ ϑολώτερος ἐφαίνετο ὃ οἶνος, ὑπο- 

προελϑὼν ΨΙ,. προσελϑὼν Ῥ εὲ ϑοῃνοἰρι, οἀϊέϊο. Μ΄. 3, παρεξε- 
σταχὸς Β. Ῥοβέ ὅ τ᾽ ἀλιτήριος 510 ΡῬοτρῚ  Ο μενέδημος ἐξεχόρευ-- 

σεν. ἑξῆς δὲ ζητήσεις φησὶν ἦσαν παρὰ πότον. Ψ. 4. ὅδ. κ(έυε 
Π. νυ. δ ἀ. Ὑ. 4. δημιόκοινος ὈΑΒΔΌΡΟΠα5, 110}: δημόνικος, 
δημόκριτος 09. ἐπεχόρευε Ψ],. ἐπεχώρευε ἈΡ,. ἐπεχόρευσε δῦ. 

Ψν. 8. ϑέρμος 1.. ϑερμὸς ΡΥ͂, ϑερμὸν Β, τρικλίνου Ψ],. τρι- 

χλίνους ΒΡ, τρικλίνων 90. 
420 ο. πότον] ποτὸν Ῥ. Τράγημα)] σπο Ἰοουηι Ρ] πἰ ΟΥ̓ πὶ 

αἰέα]οναπέ ΠΙοσΘμ65 (140) ὁἐ Ἡ δυο 8 

“Ὡς ἐκ βραχείας δαιτὸς ἣ βαιὰ κύλιξ 

αὐτοῖς κυχλεῖται πρὸς μέτρον, τράγημα δὲ ---. 
πᾶσιν ὃν μέσῳ] τοῖς φιληκόοις ὈΙΟΒΘΠ 65 δὲ Η βυ δ ῖιι5. ὄρνις --- 
κόρος] ῬΓΙπΘέσοσπὶ Τα] 6. οἷόν τι ΑΒΟ, οἷον δὴ ΡΥΠ,. 
ἐστιν ἡμῶν ἈΒ. ἡμῶν ἐστιν ΟΡΥΙ,. 

420 ἃ. τοῦτ᾽] τότ᾽ Β. ᾿Απελλῇ! ἀπελλεῖ Ῥ, ἀπειρία» 

ἀπορίαν ΟΡ, ϑολώτερος] ϑολερώτερος Ο. 
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μειδιάσας ἔφη » ἐγὼ δὲ καϑυλίσαι προσέταξα ἀνθρώπῳ 
μηδὲν ἑορακότι ἀγαϑὸν μ ὥσπερ οὐδ᾽ “ἐγώ. ἀνάστηϑι οὖν 
σὺ, “ρίδικες" σὺ δὲ ἀπελϑὼν τὰ ἑκτὰ τρύπα." ταῦτα δ᾽ 

ὁ οὕτως εὔφραινε καὶ ἐξιλάρου. τοὺς παρόντας, ὡς εὐθυμίας 
πληροῦσϑαι. 

17. Οἱ δὲ νῦν συνάγοντες τὰ δεῖπνα, χαὶ μάλιστα οἱ 
ἀπὸ τῆς καλῆς ᾿Αλεξανδρείως, βοῶσι, κεχράγασι, βλασφη- 

μοῦσι τὸν οἰνοχόον, τὸν διόχονον, τὸν μάγειρον, χλάουσι 
δ. δ παῖδες, τυπτόμενοι κονδύλοις ἄλλος ἄλλοϑεν. χαὶ 

οὐχ οἷον οἱ χεκλημένοι μετὰ πάσης ἀηδίας δειπνοῦσιν, 

ἀλλὰ χἂν τύχῃ ϑυσία τις οὐσα; παραχαλυψάμενος ὃ ϑεὸς 
Ε οἰχήσεται; χαταλιπὼν οὐ μόνον τὸν οἶκον, ἀλλὰ καὶ τὴν 

πόλιν ἅπασαν. γελοῖον γάρ ἐστιν αὐτὸν εὐφημίαν κηρύ- 
ἕξαντα καταρᾶσϑαι τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς τέκνοις. καὶ τοῖς 

δειπνοῦσι δ᾽ ἂν εἴποι ὁ τοιοῦτος 
δῦν δ᾽ ,ἔρχεσϑ'᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν ἴάρηα. 

τῷ γὰρ τοιούτῳ ὁ οἶχος 
Τὸ Ὁμοῦ μὲν ϑυμιαμάτων γέμει, 

21 ομοῦ δὲ παιάνων τὲ χαὶ στεναγμάτων. 
τούτων λεχϑέντων ἔφη τις τῶν παρόντων, Παραιτητέον 
εἰς ταῦτ᾽ ἀποβλέποντας ἔστι τὸ γαστρίξεσϑαι. .» Εὐτελὲς 
γὰρ δεῖπνον. οὐ ποιεῖ παροινίαν“ ὡς "Ἄἄμφις φησὶν ἐν 
Πανί: οὐδὲ ὕβρεις χαὺὶ προπηλακισμοὺς, ὡς ᾽Ἄλεξις ἐν 

᾿Οδυσσεῖ ὑφαίνοντι μαρτυρεῖ διὰ τούτων 
Φιλεῖ γὰρ ἡ μαχρὰ συνουσία 

καὶ τὰ συμπόσια τὰ πολλὰ χαὶ χαϑ' ἡμέραν ποιεῖν 
σχῶψιν. ἡ σχῶψις δὲ λυπεῖ πλεῖον ἢ τέρπει πολύ. 

ἑοραχότι) δου δίας ξωραχότι, ᾿Αρίδικες)ὴ ἀρίδικε Ο εἰ δρι(οπια 
ἩΘΟΒΟΠΘΗΙΣ, ἑχτὰ ΑΟ, ἐχτὰ ΡΨΙ,, οοτγγαρέθ. 

4120 6. συνάγοντες ΑΟ. συναγαγόντες ΡΥ͂Τ,. τὰ δέπνα Ο. 1,6- 
δοθέν ἐπὶ τὰ δεῖπνα. πλάουσι] ϑολθοθδέαν κλαίουσι. καλέουσι Β.. 

420 ἢ. αὐτὸν οπι. 5. Νῦν] ΠΙαά. β, 381. τ, 225. Ὁμοῦ] 
ΒΟΡΒΟΟΙ5. γορδιβ Οδαϊρ. ἔγγ, 4. δ. σοπῇ, Ἐπδβέαϊξπίαπι Ρ. 1085, 40. 

421 ἃ. τούτων --- γαστρίζεσϑαι οἴη. 6. εἰς ταῦτ᾽ Β. ἐς ταῦτ᾽ 

ΡΥΙ, ἀποβλέποντάς ἐστι Α. ἀποβλέποντάς τι ῬΥ͂Τ,. ἀποβλέποντες 
ἐστὶ Β., εὐτελὲς ΨΙ, δὲ Ο ἱπίθι' νϑιβιι5. ἀτελὲς ΑΒΟΡ, Πανὶ 
οὐδὲ 1,. πανίου δὲ ΡΥ. ὡς ᾿Αλεξις] ὥς οπι, Β. μαρτυρεῖ διὰ 
τούτων ὁπι. Β.  Ψ. 3, --- ὁ, ἡ σκῶψις --- τὐπτεσϑαι) Ἐπδίδέι5 
Ρ- 1312, 38. Υ.. ὃ. πλεῖον Βομιυνοίσῃ, ΓΡΥῚ δὲ Εἰ δέδεμία5 πλέον. 
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5, τοῦ χακῶς λέγειν γὰρ ἀρχὴ γίγνετ᾽. ἂν δ᾽ εἴπῃς ἅπαξ, 
εὐϑὺς ἀντήκουσας. «δὴ λοιδορεῖσθαι λείπεται, 

εἶτα τύπτεσθαι δέδε ἑεκτοι χαὶ παροινεῖν. ταῦτα γὰρ 
κατὰ φύσιν πέφυκεν οὕτως" καὶ τί μάντεως ἔδει: 

18. Καὶ Μνησίμαχος δὲ ἐν Φιλίππῳ διὰ τὸν ὑπερ- 
βάλλοντα κόρον ἐν τοῖς δείπνοις παράγει τὸ συμπόσιον, 

πολέμου παρασχευὴν ἐπαγγελλόμενον, καὶ ὡς ἀληϑῶς, κατὰ 
ς τὸν χαριέστατον Ξενοφῶντα, πολέμου ἐργαστήριον. λέγει 
δ᾽ οὕτως 

4ρ᾽ οἶσϑ᾽ ὁτιὴ πρὸς ἄνδρας ἐστί σοι μάχη, 
οἱ τὰ ξίφη δειπνοῦμεν ἠχκονῃημένο,, 
ὄψον δὲ δᾷδας ἡμμένας καταπίνομεν; 
ἐντεῦϑεν εὐϑὺς ἐπιφέρει τραγήματα 

5 ἡμῖν ὁ παῖς μετὰ δεῖπνον ἀκίδας Κρητιχὰς, 
ὥσπερ ἐρεβίνϑους » δορατίων τε λείψανα 
χατεαγότ᾽, ἀσπίδας δὲ προσκεφάλαια χαὶ 

ϑώραχας ἔχομεν, πρὸς ποδῶν δὲ σφενδόνας 
καὶ τόξα, χαταπέλταισι δ᾽ ἐστερανώμεϑα. 

ἃ χαὺ Κολοφώνιος δὲ Φοίνιξ φησὶν 
Οἴνου κάδοι μάχαιρα, καὶ κύλιξ αἰχμὴ; 
χόμη δὲ τόξα » δήιοι δὲ κρητῆρες, 

ἵπποι δ᾽ ἄχρητος, καἀλαλὴ μύρον χεῖται. 

ἕν δὲ τῷ Παρασίτῳ ᾿ἅλεξις περὶ πολυφάγου τινὸς διαλεγό- 
μενός φησι 

Ι 

421 "Ὁ. Ψ. 4. γίγνετ"  Τλονὶ γένεται, ἄν] ὧν αΙΟΚ δ 5 

δᾶ Ἐυτὶρ. ῬΒοοθηΐβ5. 1651. Ρ. δ50. Μ΄. 6. τύὐπτεσϑαι] ϑϑααποη- 
ἐἰὰ οπι. Ὁ. γ. 7. τί μάντεως 1,. τιμῶν τέως ΑΡΥ͂, Ἱνησί- 
μᾶχος δ᾽ δ᾽ οπι. Β. Ξενοφῶντα]. Ἐ116π. 1Π|. 4, 17. ΑΒ6811. 1, 

20. σοπῇ, Ροϊνθίαπι Χ. 20, 0. 

421 ο. Ψ. 1. μάχη Ὁ. μαυχητέον ΡΥΙ,. ὕὉπᾶς Ῥογβοηυβ ἃρυά 

ὙΥΔΙρο πὶ Ρ. 27. ζ3ρ᾽ οἶσθα σὺ ἱ δτιὴ πρὸς ἄνδρας ἐστί σοι μαχητέον; 

Υ. 2. τὰ ξίφη δειπνοῦμεν ἠκονημένα (5810) εχ ΡΒΠΙΡΡΙά6. ΡῈ 
ΘΥΡΌΓΘΠΙ δέξα!ε ἘΠυβέδίμ 5 Ρ. 108, 47. Ψ. 9. καταπέλέξαισι 
ῬοΥβοπαβ. καταπέλταις Ο. καταπέλται ἈΡ, καταπέλτας ΨΙ. 

421 ἃ. φησὶν οἴνου ΡΥΤ,. φησὶ γίνου ΑΒΘ. ᾿ Υ͂. 1. κάδοι] κά- 

δὸς ῬΑ] Θοα μὲ ρίτ8, Υ͂. 2. χρατῆρες Β. Ὑ. 9. ἄκρητος] ἄκρη- 

τοι Β. χἀλαλὴ] δουθοθαίαῦ. χαὶ ἀλαλὴ. καὶ ἀλαλὴ Ὁ. ἐν δὲ 

τῷ Πανασίτῳ ᾽άλεξις] ἄλεξις παρασίτῳ Β. πολυφάγαυ τινὸς] πολὺ 

φαγόντος τινὸς Β. διαλεγόμενός φησι ὁπ. Β. 



ες 1 931 
Καλοῦσι δ᾽ αὐτὸν πάντες, οἱ νεώτεροι 
παράσιτον, ὑποκόρισμα" τῷ δ᾽ οὐδὲν μέλει, ᾿ 
δειπνεῖ δ᾽ ἄφωνος. Τήλεφος , γεύων μόνον 
πρὸς τοὺς ἐπερωτῶντάς τι, ὥστε πολλάχις 

δ ᾿αὐτὸν ὁ χεχληκὼς τὰ “Σαμοϑρῴκι᾽ εὔχεται 
λῆξαι πνέοντα. χαὶ γαληνίσαι ποτέ. 

χειμὼν ὃ μειραχίσκος ἐστὶ τοῖς φίλοις. 
“Δίφιλος δ᾽ ἐν Ἡρακλεῖ περί τινος τῶν ὁμοίων διαλεγόμε-: 
γος διέξεισιν ᾿ 

μὲ μὲν οὐχ ὁρᾷς πεπωχότα 
ἤδη τ΄ ἀχροϑώραχ᾽ ὄντα καὶ ϑυμούμενον, 
τονδὲ δὲ ναστὸν ᾿Αστίωνος μείζονα 
ἤδη σχεδὸν δωδέχατον ἠριστηχότα; 

διὸ καλῶς ἔλεγεν ὁ Βορυσϑενίτης Βίων οὗ δεῖν ἀπὸ τῆς 
Ε τραπέζης τὰς ἡδονὰς πορίζεσθαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ φρονεῖν, 
ὁ δ᾽ Εὐριπίδης φησὶ 

Φαύλῃ διαίτῃ προσβαλὼν ἤσϑη στόμα" 

ὡς τῆς ἀπὸ τῶν προσφορῶν τέρψεως περὶ τὸ στόμα μᾶλ- 
λον γινομένης. «Αἰσχύλος τ᾽ ἐν Φινεῖ , 

Καὶ ψευδόδειπνα πολλὰ. μαργώσης γνάϑου 
ἐρρυσίαζον στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ. 

ἐν Σ ϑενεβοίᾳ δ᾽ ὁ Εὐριπίδης περὶ εὐτελείας λέγων 
Βίος δὲ πορφυροῦς ϑαλάσσιος, 

[22 οὐκ φερώίοι: ἀλλ᾽ ἐπάκτιοι φάτγαι. 

Ψ. 2. μέλει] μέλλει ΑΒ. ν. 3. μόνον ΑΒΟΙ,. μόνος ῬἘΥ͂, 
Ψ. 4. πρὸς αἀά. ΑΒΟ. οπι, ΡΥ. 

421 ε. Υ. 5: ὃ αἄᾶ, ΑΒΟ. οπι. ΡΥ. ψΨ. 7. χειμὼν ὃ ὈΪ8. 
Βοιρία ἴπ Ψ], ΘΥΓΟτα ἐνροϊμείδθ, ῬΊΡΗΠ: Ἰοοαπὶ οτὰ, Ὁ, 
δ᾽ ἐν οἵη. Β. διαλεγόμενος ὁπι. Β, Ψ. 3. τονδὲ δὲ ναστὸν 
Ἠοηπβα Οὐδβογνδξε, ρ. 279. τὸν δ᾽ ἴδεν ἀστὸν ἌΒΡ. τόν δ᾽ εἴδεν 

ἀστὸν 1... 6 μείζονα ΗρτηρΆ, ΤΡ τὶ μεῖζον». ἔλεγεν] ἔλεγες Β. 

421 ἔ, Εὐριπίδης) Τῃ. Ἀπίορο: υἱᾶθ διορδοὶ βοσπι. ΧΗ], 2, 
ΥῸ], 1, ν», 458... ἤσϑη διοθαθυβ, Παρ ραιιν ἥσϑην» «Αἰοχύ- 

λος τ᾽] τ᾽ οπι, Β, ΑΘ Πν 1 νου δὰ ὁπ, Ὁ.  ἐρρυσίαζον Το ΘοΚῖι5 
ἃρυα Βομποίάθσγαπι ἴῃ ΒΟρρΙθιπθηΐο Ἰδχιοὶ υ, ῥυσιάξω,. Τυγὶ ἔρρυ- 
σίας οἷον. πρώτῃ] πρωτιο ἈΡ, πρώτῃ χαρᾷ) πρωτιοχάρη Β. 

422 ἃ. Υ. 2. εὐτράπεζος 1., ἐντράπεζος ἘΥ͂, ἐπώκτιον φάτναν 

ΤΙ, ᾿ἐπάκτιος φάτνα ΡΥ, 
ΑΤΗΕΝΑΕΙΒ. Π, ΣΤΡ, 60 
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ὑγρὰ δὲ μήτηρ, οὐ πεδοστιβὴς τροφὸς, 
ϑάλασσα" τήνδ᾽ ἀροῦμεν. ἐκ ταύτης βίος ᾿ 
βρύχοισι χαὺ πέδαισιν οἴκαδ᾽ ἔρχεται. 

19, Μέγα γὰρ ἀνϑρώποις χαχὸν ἡ γαστήρ. περὶ ἧς 

φησιν "ἄλεξις ἐν “Συναποϑνήσκουσι 
Υ ΜΜάϑοις δ᾽ ἂν οἷον ἀνϑρώποις κακὸν 

ἔστιν ἡ γαστὴρ, διδάσχε! δ᾽ οἵ᾽, ἀναγκάζει ϑ' ὅσα. 
εἴ τις ἀφέλοι τοῦτ᾽. ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ μέρος ἀπὸ τοῦ 

σώματος, 
οὔτ᾽ ἂν ἀδικοῖτ᾽ οὐδὲν οὐδεὶς οὔϑ᾽᾽ ὑβρίζοιτη, ἂν ἐχών. 

γῦν δὲ διὰ ταύτην ἅπαντα γίγνεται τὰ δυσχερῆ. 
Δίφιλος. δ ἐν Παρασίτῳ 

Εὖ γ᾽ ὃ κατάχρυσος. εἶπε πόλλ᾽ Εὐριπίδης" 

ΙΝιχᾷ δὲ χρεία μ᾽ ἡ ταλαίπωρός τέ μου 
»γαστήρ.““ ταλαιπωρότερον οὐδέν ἐστι γὰρ ' 
τῆς γαστρὸς, εἰς ἣν πρῶτον ἂν πᾶντ᾽ ἐμβάλοις, 

5. ἀλλ᾽ οὐχ ἕτερον ἀγγεῖον. ἐν πήρῷ φέροις 

ἄρτους ἂν, ἀλλ᾽ οὐ ζωμόν" ἢ διαφϑερεῖς. 
εἰς σπυρίδα μάζας ἐμβαλεῖς, ἀλλ᾽ οὐ φακῆν" 
οἰνάριον εἰς λάγυνον, ἀλλ᾽ οὐ κάραβον. 
εἰς τὴν ϑεοῖς ἐχϑρὰν δὲ ταύτην εἰσφόρει 

10 τὰ πάνϑ'᾽ ἑαυτοῖς μηδὲν ὁμολογούμενα. 

ν. 3. ὑγρὰ] ἁγᾶ (819) ὕ, πεδοστιβὴς Ψ1,. παιδοστικῆς Β, παι- 
δαστικῆς Ῥ. ἀνθρώποις κακὸν} καχὸν ἀνθρώποις Β. Ψ.1. δ᾽ 
Β. Τιοροθαΐίυν εὐ, ἀνθρώποις κακὸν ατοέϊυ5 π᾿ ἘχοΟΡΡΕΒ. Ρ. Ὁ87. 
1 Ρτὶ κακὸν ἀνθρώποις. ν. 2. ἔστι» 1ἱθτὶ ἔσθ᾽. δ᾽ οἵ ΛΑ6Ο." 

δ᾽ οπι. ΡΨΙ,. ν, 3. -- ὅ.. δίία!ϊε Ἐπιδίαίίυϑ ν. 1837, 20. 
Ψ,, 8. ἀφέλοι] ἀφέλῃ Ἐϊιβέαξηλιιθ, τοῦτ᾽ Ο εὐ Ευδίαιπῖιϑ, ταῦτ᾽ ῬΥΤ,. 

422 Ὁ. Υ. 4. οὔτ᾽ 1 οὐδ᾽ Ἰδτὶ οὐ ΕἘπδίδειι8. οὐδεὶς οπι. Β. 
ἴπ ὑβρίζοιτ᾽ ἄν δὶ αυἱὰ 68ξ πιυξαηάσπι, Δ} ΟΣ οοπίθοῖανὶβ 

Ῥγδοϑίαε ὑβρίζοιτ᾽ ἔτ᾽ ἂν, Ψ. ὅ. γιγνεταὴ ϑουιθοθαΐαν γένεται, 
χίνονται Ἐϊαϑίαἐἴι5, ποι Ὁ, δ᾽ ἐν οπι. Β. ν. 1. ὃ α,. 
ὦ ῬΥ. κατάχρυσος] Ἐπδέαξῖυ Ὁ. 1208, 20, εἶπε Ὁ. εἰπὲ 
ΡΥΙ. Ἐὐριπίδηξ)] ΨΜιάδ ᾿δηποϊδεϊοποηι. Ψν. 83, οὐδέν ἐστιν 
γὰρ ΨΙ,. γὰρ οὐδὲν ἐστὲ ΑΒΟΡ, Ψν. 4. πρῶτον οπι. Ὁ, ἂν 
πάντ᾽ αγοίιβ ἴπ ΕἸΧΟΟΙΡΕΙΒ Ρ. 793, πώνε᾽ ἂν ὌΥΓ,. οπιβοχαῃέ ΜΠΡῈ: 

ἔμβάλοις Νἴ.. ἐμιβαλεῖς ΑΒΟΡ͵ 

422 ε, Ψ. 7. σπυρίδα] πυρίδα Ῥ. Ψ. 9. εἰσφόρεέι] εἰσφορεῖς 
ατοείυ. ν. 10. τὰ αἀᾷ, ΨΙν, οι. ΑΒΟΡ, 
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κοὺ προσεϊϑημι τἄλλα, διότι πανταχοῦ. 
διὰ τὴν τάλαιναν πάντα, ταύτην γίγνεται. 

χαὺ Κράτης «δ᾽ ὃ κυνικὸς, ὥς. φήσι “Σωσικράτης ἐν ταῖς 

Διαδοχαῖς, ̓ ἐπερράπισε “ημήτριον. τὸν Φαληρέα, σὺν τῇ 
ἃ πήρῳ τῶν ἄρτων χαὶ λάγυνον πέμψαντα οἴγου. Εἴθε γὰρ, 
ἔφη, τὰς χρήνας" χαὶ. ἄρτους ἣν φέρειν. “Στίλπων δ᾽ οὐ 

κατεπλάγη τὴν ἐγκράτειαν, καταφαγὼν σχόροδα,. καὶ κα- 

ταχοιμηϑεὶς ἐν τῷ τῆς Μητρὸς τῶν ϑεῶν ἱερῷ. ἀπείρητο 
δὲ τῷ τούτων. τι φαγόντι μηδὲ εἰσιέναι. ἐπιστάσης δὲ αὐτῷ 
τῆς ϑεοῦ χατὰ τοὺς ὕπνους καὶ εἰπούσης ὅτι ,, Φιλόσοφος 

ὧν, ὦ Στίλπων, παραβαίνεις τὰ νόμιμα.“ χαὶ τὸν δοκεῖν 

ἀποχρίνασϑαι χατὰ τοὺς ὕπνους “Σὺ δέ" μοι πάρεχ᾽ : 

ἐσϑίειν, καὶ σχορόδοις οὗ χρήσομαι. ἡ 

6 0. Ἐπὶ τούτοις. ὃ Οὐλπιανὸς ἔφη, ᾿Επεὶ δεδείπνα: 

μὲν. --ο. εἴρηκε δὲ οὕτως "Αλεξις ἐν Κουρίδι, Ἐπεὶ πάλαι 
δεδείπναμεν. “ Εὔβουλος “Προκρίδε. .,» ΠΙμεῖς δ᾽ οὐδέπω δε- 

᾿δείπναμεν. ““ χοὺ πάλιν ,' Ὅν χρὴ δεδειπνάναι πάλαι.“ χαὶ 
᾿Αντιφάνης ἕν “εωνίδῃ 

᾿“λλὰ πρὶν δεδειπνάναι 
ἡμᾶς παρέσται. Τὰ ἢ 

καὶ ᾿Αριστοφάνης ἐν Προαγῶνε. ΐ 
Ὥρα βαδίζειν μοὐύστὶ πρὸρ. τὸν δεσπότην, 

πάνϑ' ἘΨΥΤ,, πάντα ΟΡ, Ψ. 12. ταύτην Ο, ταῦτα ῬΥ͂Ι,, 
, δου οθαΐαν γίνεται. 6. “ταῖς Ζ4ιαδοχαῖς) ταῖς ὁπ. Β, ἐπερράπισε) 
ἐπεράπισε Β. 

4122 ἃ. ἄρτους] ἄρτον ὦ. - «Στίλπων --- χρήσομαι] σείλπων κατα- 
φαγὼν σκόροδα καὶ κατακοιμηϑεὶς ἐν τῷ τῆς ῥέας ἱερῷ ᾿ ἀπείρητο δὲ --- 

εἰσιέναν" ἐπιστάσης αὐτῷ τῆς δαίμονος ---- τὰ νόμιμα, ἔδοξεν ἀποκρίνα-: 
σϑαι --- ἀρήσομαι, οὐ καταπληχτέον οὖν αὐτοῦ τὴν ἐγκράτειαν Ὁ, 
πάρεχ᾽ Β. παρέχε ῬΥΤ,., 

. 422 6. δεδείπναμεν] δὲ δπνα μὲν Β,, ὈΟτγδξοποπι ἱπέογγιρέδπι 
τοἀοτάϊαν Ρ. 4238, ὅτι εὕρηται παρ᾽ ἀλέξιδι τὸ δεδείπναμεν καὶ 
τὸ δεδειπνάναν, καὶ παρ᾽ ἄλλοις δὲ συχνοῖς. καὶ τὸ ἀρίσταμεν καὶ ἀρι- 
στάναι. ἀριστοφάνης, ὑποπεπτώχαμεν ὦ ἄνδρες --- Ο. εἴρηκε δὲ οὔ- 
τως ἄλεξις ΛΒ, εἴρηκεν ἄλεξις ῬΎἃ.. Προκρίδι) προκρίδη Β,, 

δεδειπνάναι (δεδειπνήναν Β) πάλαν ΑΒ. δεδειπνάναν ἡμᾶς παρέσται πάλαι 
ΡῬΥΓΠ,. ᾿ «καὶ ᾿Αντιφάνης ἐν] καὶ δὲ ἐν οπι. Β, πρὶν δεδεμενάναι} 
πρὸ δεδειπνάναι Β. . καὶ ̓ Αριστοφάνης ἐν] καὶ δὲ ἐν ὁπ. Β, 
μούστὶ) μου '"στὸ 1, μοι ᾽στὶν ῬΥ͂. μοι ἐστὶ Β, πρὸς 1, ἐπὶ ΡΥ͂, 

00 5 
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ἤδη γὰρ αὐτοὺς ΠΝΜΝΝ δεδειπνάναι.. 
καὶ ἐν Δαναΐσιν ἜΣ ἕῶν. 

ἔ Ἤδη παροιγεῖς εἰς μὲ πρὶν δεδειπνάναι. 
χαὺ “Πλάτων “Σορφισταῖς, καὶ ᾿Επιχράτης ὃ ὃ ᾿Αμβρακιώτης, 
μέσης δ᾽ ἐστὶ χωμῳδίας, ποιητὴς, ἐν ““μαζόσιν 

4Δεδειπνάναν γὰρ ἄνδρες εὐκαίρως πάνυ 
δοχοῦσί μοι. 

καὶ ἠρίσταμεν δ᾽ εἴρηκεν ᾿Αριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς 
πομαπϑθμαμεῦ, ψ» ὦνδρες, χαὶ καλῶς ἠρίσταμεν. 

ἃ καὶ Ἕρμιππος ἐν «Στρατιώταις » Ἡριστάναϊ χαὶ παριστά- 

γας τουτί.“ Θεόπομπος «Καλλαίσχρῳ 
Ἤρίσταμεν, δεῖ γὰρ συνάπτειν τὸν λόγον. 

καταριστᾶν δὲ εἴρηκεν ἐν τῷ Πολιτικῷ ᾿Δντιφῶν οὕτως 

«ἡ Θε" ἂν τὸ πράγματα τὰ ἑαυτοῦ ἢ τὰ τῶν φίλων κατη- 

οἱδφηκένν παραδεδειπνημένὸς δ᾽ εἴρηκεν ἼἌμφις ἐν πλάνῳ 

»Παραδεδειπνημένοι. κὐνμην πάλαι." 

“]αναΐσιν] δαναοῖῦσι Ἐ,, 

422 ἴ. εἴς με] Τὐρτὶ ἐμὸ, εἰς ἐμὲ Ῥγυποϊκῖαϑ, “Σοφιαταὶς 

Βοδινοῖρῃ. ἴθ ἱπάϊοο, ΠΙΡγὶ σοφιστῇ, δεδειπνάναι οχ Ῥ]αίοπὶ8 Σοφι- 

σταῖς δἰἴξαϊ!ε Απεϊαξξϊοἴδέα ΒΟΚΚΟΥΙ Ρ., 89, 20. 1 Ἐρ᾽ογαΐί5 

ψοϑα Ζεδειπνάναν 1. ἐνδειπνάναν ΑΒΡΨ. ἐν Ταγηνισταῖς] ἐν οπι. Β, 
“ γποπεπώκαμεν δομυγοῖ δι, ΠΤ τὶ ὑποπεπτώκαμεν. ΨοΙΒαπὶ ὃχ- 

γνίενῖε Ἐχίαγἀυ8 Ρ. 442. ὑπριεεπώκαμεν μὲν --. ῬΟΓΒΟΠῸΒ γὰρ 84- 

ἀεθαί. ὦνδρες] Τυϊρτὶ ὦ ἄνδρες, καλὼς ἡἠρίσταμεν) ἠρίσταμεν 

καλῶς Β, ) 

23 ἃ, ἐν Στρατιώταις} ἕν οπι. Β, "Ἡριστάναι] ϑουιθοθαξαν 
ἀριστάναι. ῬὨοείι5 Ἰοχῖο. ν, 70, θ. ἠρυιστάναι: Ἕρμιππος" ὡς καὶ 

δεδειπνάναν φασῖΐν. ἀριστάναν Ἰερῖε Ἐπϑίδίμίυ5 Ρ. 1490, 35. γηράναι --- 
πρὸς ὁμοιότητα τοῦ δειπνάναν καὶ ἐριστάναι, περὶ ὧἱ ὧν καὶ ἑτέρωθι δη" 

λωθήσεται. Ἰάοπι ρΡ. 1900, 9, ἐκ τοῦ δειπνῶ καὶ ἃ πριστῶ, χαϑὰ καὶ 

ἀλλαχοῦ ἐδηλώϑη, δείπνημν καὶ ἀρίστημι, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ δεδείπναμεν 
χαὶ δειπνάναι χιὸ ἀρίσταμεν χαὶ ἀριστάμεν (5βῖο: νο]αϊ ΟΡ ΠΟΥ ἀρεστά: 
γον) παρὰ ᾿“Αϑηναίῳ. παριστάναν τουτί) παρεστάναν τουτωΐ Ὁ, 
Νευέγαπι αφυϊᾷ 501 σο]ϊέ ἱπέθ Πρὸ νδγθογαυθ πὸ 1Π4 καὺ παριστάναν 
εχ ἠροιστώναν δερταναία ᾿5ἰπέ. καταρίστῶν ---- πάλαι) εὕρηται δὲ 
καὶ τὸ καταριστᾶν καὶ τὸ παραδειπνεύν Ο. τῷ Πολιτιχῷ)] τῷ οτι, Β. 

οὕτως ὁπι, Β, Ὅτ᾽ ἄν τιῇ Ὀοτνειροῆάαπι νἹἀ θέαν ὅστις τὰ, 
δ᾽ εἴρηχεν -- παῤαδεδειπνημένον δἀὰ, ἈΒ[ω. οὁπὶι. ΡΨ, ΤΠαρα- 

δεδειπνημένον ΟαΒαυθοπιι8; παραδεέδειπναμένον ἴων παραδεδειπνιμένος Β 
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οἹ,, Τοῖς. οὖν ϑεοῖς (χατὰ τὸν Πλάτωνα, ὡς ἦν Φι- 

» λήβῳ φησὶν) εὐχόμενοι κεραννύωμεν, εἴτε Διόνυσος εἴθ᾽", 
Ἥφαιστος εἴϑ'᾽ ὅστις ϑεῶν ταύτην τὴν τιμὴν εἴληχε τῆς 

συγκράσεως. χαϑάπερ γὰρ ἡμῖν οἰνοχόοις τισὶ παρεστᾶσι 
κρῆναι. καὲ μέλιτος μὲν ἂν ἀπεικάζοι τις τὴν τῆς ἡδονῆς, 

τὴν δὲ τῆς φρονήσεως. νηφαντικὴν χαὺ ἄοινον αὐστηροῦ 

τινος χαὶ ὑγιεινοῦ ὕδατος" ἃς “προϑυμητέον ὡς χάλλιστα 
συμειγγνύνανος ὥρα οὖν πίνειν ἡμῖν ἐστι, καὺ τῶν παίδων 
τις ἐχ τοῦ κυλικείου τῶν ποτηρίων παραφερέτω " ὁρῶ γὰρ 

“-" πλῆϑος χαλῶν καὶ ποιχίλων ἐκπωμάτων. δοϑέντος οὖν 

ποτηρίου μεγάλου ἔφη, ̓Αλλ᾽ ἀκρατέστερόν μοι, ὦ παῖ, τῷ 
χυάϑῳ πληρῶν ἔγχει εἰς τὴν κύλικα, μὴ κατὰ τὸν χωμῳ- 

ἀρ οιὸν “Αντιφάνην, ὃς ἐν Διδύμοις φησὶ 

Τὸ ποτήριόν. μοι τὸ μέγα προσφέρει λαβών. 

ἐπεχεάμην ἄκρατον, οὐχὶ παιδίου, 
κυάϑους ϑεῶν τε χαὶ ϑεαινῶν μυρίους" 

ἔπειτ᾽ ἐπὶ τούτοις πᾶσι τῆς σεμνῆς ϑεᾶς" 
καὶ τοῦ γλυκυτάτου βασιλέως διμοιρίαν. 

ἐμοὶ οὖν ὦ παΐ ζωρότερον χέραιρε. οὔπω γὰρ λέγομεν 
ἀ περὶ ἀριϑμοῦ χυάϑων. δείξω δ᾽ ὅτι χαὶ ὁ χύαϑος εἴρηται 

χαὺ τὸ ἀκρατέστερον, χαὶ περὶ οἰνοχόων. 
22. Πρότερον δέ μοι λέξεται περὶ τοῦ ζωρότερον. ᾿ν- 

τιφάνης "Μειλανίωνι 

ἡοῦτον ἐγὼ χρίνω μετανιπτρίδα τῆς ὑγιείας 
πίνειν, ξωροτέρῳ χρώμενον οἰνοχύῳ. 

ἐν δὲ “άμπωνι 

᾿ ὡς ἐν] ὃς ἐν Ρ, Φιλήβῳ) Ῥ. 61] ὁ 
423 "». καὶ μέλιτος) γαὲ οπι, τὶ Ρ]αίοηϊεῖ, πένευν ἡ κᾶν} 

ἡμῖν πίνειν Β., χυλικείου ϑοινγοῖρα, ΕἸΌΥῚ κυλικέου. πλῆϑος 
᾿χαλῶν καὶ ποικίλων ἐκπωμάτων] ᾿ΓΓϊπιοίοΓ, 

4238 ο. ἔγχει Β4511. 1, εἰ δομννοἰρῃ, φάϊεῖο. ἔγχε Ψ. ἔγχες Ῥ, ἔγ- 

χεαι Β. κωμῳδιοποιὸν Α. κωμῳδοποιὸν ῬΥΙ,. ἀντιφάνην ΑΒΡ, 
ἀντιφάνον Ψ, ἀντιφάνη Ἐα511. 1.. ΑΠΕΡΒαπ5 ψουϑαϑ οἷ, Ὁ, 
ὟΝ, 1. τὸ ποτήριον ΑΒ, τὸ οι. ΡΥ],, Υ. 2. παιδίου ἸΚορρίοτϑ. 
ΟΡ βογναίε, ρῃ1]01. Ρ. 37, παιδίων ἸΔοοΡ5᾽ὺ8 ρ, 2390. 1,101 παιδίον. 

Νν. 4. ἔπειτ᾽ Κορρίογϑβίιϑ, ΝΠ εἴτ᾽. ζωρότερον κέραιρε) 
Πα, «, 203, 

423 ἃ. Απερμδηὶβ δέ ὙμΩΝ γΟΥΒι5. Ὁπι, (. μετανιπερίδα 
αϊοκοπαχγίυβ Ὠιδέγρ, Ἐπσιριά, ᾿, 278. 11ὍΓῚ μετὰ νιπτρίδα. 
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Ὁ. δεῖν᾽ ̓ ἀπυξ, ολαβμρδο ὀὐῥιρήνηῤανολε 
ἼἜριπιπος, Ῥβφύβρια ἀφ ΩΝ ἀρ 

' ἀιάλήνὦ ἀκα Ὁ 
ἐδώνν, κεράσας “ζωρότερον ᾿ ̓ Ομηρικῶς ἶ ᾿ 

τινὲς δὲ χαὺ τὸ παρ᾽. ̓ Ομήρῳ »Ζωρότερον. “δὲ χέραιρες οὐχ 
ἄχρατον, σημαίνειν φασὶν, ἀλλὰ ϑερμὸν, ἀπὸ τοῦ ζωτιχοῦ 

χαὶ τῆς ζέσεως. ἑταίρων. γὰρ παρόντων “νέον. ἐξ. ὑπαρχῆς 
περάννυσϑαι χρατῆρα ἄτοπον. ἄλλοι δὲ τὸ. ιεὔκρατον, ὥσπερ 
τὸ δεξιτερὸν ἀντὲ τοῦ. ιδεξιοῦ.. «τινὲς δὲν. ἐδεὶ. οἱ ἐνιαυτοὲ 

ὧροι λέγονται καὶ τὸ ζα ὅτε μέγεϑος ἢ πλῆθος. σημαΐένει,. 
ξωρὸν τὸν πολυετῆ υὐλκυκο ὀμων δὲ. ἐν. τὐδος ἀμελ ον 

φησίν ἀκ ιλ 
᾿Ἔγμον σὺ ἐχ πιεῖν. πονῇ 

εὐξωρότερόν γε γὴ Δι᾿ ὦ παῖδός: τὸ γὰρ 
ὑδαρὲς ἅπαν τοῦτ᾽ ἐστὶ τῇ ψυχῇ κακόν.". ' 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ μέϑης ζωρότερόν. φησιν εἶναι 
τὸ κεκραμένον, παρατιϑέμενος ᾿Εμπεδοκλέους «τἄδε- 

«ἶψα δὲ ϑνητὰ φύοντο, τὰ πρὶν μάϑον ἀϑάνατ' εἶναι, 
ζωρά τε τὰ πρὶν ἄχρητα, διαλλάσσοντα. κελεύϑους. 

 ὍῸΣ 

Ιζπυξ) ϑουϊθοθαίαν ᾿Ιάπυξ, ᾿Ἔφήβοις Φιάλην ϑοιινοἶδῃ. ἐφήβωις 
φιάλην Ἀ. ἐφήβω σφιάλην Β. ἐφήβῳ φιάλην ΡΥ...  Ξ- ἑκατέρᾳ] ἑχά- 
τερα Β. : 

422 6, ἔδωκε ϑοιννοῖση. ἔδωκεν ΑΒΡ. δῶκεν Ὑ],.  Ζωρότερο»] 
ζωροτέρου Ῥ, γὰρ πδλ ἡδάνα ΙΓ, γὰρ οι. ΡΥ͂. εὔκρατον ΑΒΟΙ;, 

ἔστε 
δρ᾽ἕοπιθ ἨοθβομοΙ δὲ Ἐαβέλξμα Ῥ- γ46, 47. ἄκρατον ΤᾺ: ἀκρατέ- 
στερον Υ͂. τινὲς δὲ ΑΒΟΡ, δὲ οπι. 1. ὧροι Ὁ. ὦροι ΡΥΙΠ. 

τὸ ζα ῬαΙθοαπιρίυ5. Πὐθτὶ τὰ ζῶα. Ῥγᾶνᾶ βουϊρέυτᾶ ἀδοδρέαϑ 

Ἐππέδεμια Ρ, 746, 63, σημείωσαι δὲ καὶ ὅτυ ζωρὸν οἶνον 'τὸν πολυετῇ 
ἐνόησαν τινὲς οὐκ ἀπὸ τοῦ ζῆν ἢ ζέειν. ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ζῶον" καὶ τοῦ ὦρος" 
ὧν ρος μὲν ὅ ἐνιαυτὸς εἴτουν ἔτος, ζῶον δὲ ἀντὶ τοῦ “μέγα καὶ πολὺ, 
ἃ δὴ σημαίνεται, φασὲ, διὰ τῶν ζώων. ᾿, 4 έφιλος δὲ] δὲ οπι. Β. 6 

ΘΙΡΆΝΙ γϑυβϑῖθυ5. πᾶ. παρέ Ο ἔγχεον πιεῖν εὐζωρότερον» «τὸ γ7ὸρ ὕδα- 

ρὲς --- χακόν: απᾶ6 δἰξῃἱέ ᾿θυκιάνμληρ Ρ: 746, 5. 

422 ἴς Ν. 2. γε νὴ Ζ4᾽ ὦ παῖ δός ΟΑΒαΌΡΟπιβ; γὲ. γη διω παῖδες 
Δι γένη δύω (δύο ῬῚὴ παῖδες ΡΥ]. Θεόφραστος] ΜῸ]. Υ΄. Ρ». 190. 

δ᾽ οπὶ, ΒΒ. ἘΖφησὶν] φησὶ δ᾽ 1, ΘΥΓΟΙῸ ἐγροίμθέδθ. χέχραμ- 
μένον Ὦ,. ; ᾿ ἧ 

424 ἃ. Ἠ6 Ἐπιροᾶοο]}5 γϑυβίθυβ νὰ δπποίδεϊοπθηι, Ἐπ ΑΕἢ 63 
Ἠᾶ60 δέξι!ϊ Ἐπιβέδέμειιβ Ρ. 740, 8.6, οπιΐββί5' διαλλάσσοντα πελεύϑους. 

διαλλάσσοντα ΑΌ, διαλλάσσογται Β.. διαλλάττοντα ῬΥ͂Τ,. 
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τ .5., Κύαϑον δ᾽ ἐπὶ τοῦ ἀντλητῆρος Πλάτων εἴρηχεν 

ἐν Φάωνι οὕτως ἰ 

Τῷ στόματι τὸν χύαϑον ὧδ᾽ εἰληφότες.. 
χαὶ ἐν Πρέσβεσι ,»Κυάϑους ὅσους ἐχλέπτεϑ᾽ ἑκάστοτε. “ 
ἌἌρχιππὸς ᾿Ιχϑύσι "» Κύαϑον ἐπριάμην παρὰ Δαισίου. “ 
τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τὸ ἐν Εἰρήνῃ “Αριστοφάνους 

“Ὑπωπιασμέναι 
ἁπαξάπασαν χαὶ χυάϑοις προσχείμεναιο 

τὰ γὰρ ὑπώπια τοῖς χυάϑοις περιϑλώμενα ἀμαυροῦται, 
μνημονεύει τοῦ κυάϑου καὶ Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ “Παιδείας 
χαὶ Ἀρατῖνος », ἔτι δ᾽ “Ἱριστοφάνης πολλαχοῦ, καὶ Εὔβου- 
λος ἐν Ὀρϑάνῃ. Φερεκράτης. δ᾽ ἐν ““ήροις ἀργυροῦν κύα- 
ϑὸον ὠνόμασε... “Τίμων δ᾽ ἐν δευτέρῳ σίλλων ἀρυσάνας 
χέχληξέ τοὺς χνάϑους φάσχων οὑτωσὲ .. 4πληστοίνους τ᾽ 

ἀρυσάνας. "“ ἀπὸ τοῦ ἀρύσασϑαι ὀνομάσας. καλοῦνται δὲ 
χαὶ ἀρυστῆρες, ̓ χαὶ ἀρύστιχοι. “Σιμωνίδης 

ἼἜδωχεν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἀρυστῆρα κρυαύρ, 

“Ἱριστοφάνης͵͵ δ᾽. ἐν Σφιξὶν 
᾿Εγὼ γὰρ εἶχον τούσδε τοὺς ἀρυσείχους: 

Φρύνιχος. “Μοασερίαις ., Κύλικ᾽ ἀρύστιχον. “ ἔγϑεν χαὶ ἡ 
ἀρύταινα. ἔλεγον. δὲ χαὶ ἔφηβον τὸ τοιοῦτον σχεῦος , ὡς 
Ζηνοφάνης ἕν τῷ «Συγγενικῷ. Πολύβιος δ᾽, ἐν τῇ ἐνάτῃ 

εἴρηκεν οτα, Β. “Πρέσβεσι) πρέσβευσι Β.. 

424.». Εἰρήνη] γ. 5840. ἀπαξάπασαι --- προσκείμεναυ ἵπ 11- 

ΒΓΙΒ ΟἸηδδα 6χ ΑἸ βέορμδπθ βαρρίον!έ δοῦν ΘΙ Ρἢ. τοῖς κυάϑοις 
1,. τοῖς οὁἢιϊ, Ρνυ. ο΄ χφυάϑοις] χυάμοις [ΝᾺ μνημονεύει -- Παι- 

δείας] ξενοφῶν ἐν α παιδείας μνημονεύει κυάϑων Β. τοῦ κυάϑου Ῥ. 

Αθεχαΐέ τοῦ. ἐν πρώτῳ] Οαρ. 3, 9. "Ορϑάνῃ) ϑοΓγιθοθδίαι: 
ν. 

"Ορϑάννῃ. ὀρϑάνῃ Ῥ. σίλλων ὙἹ,. σιλλῶν ΑΡ. ΤὶπΟπῖ5. σογρᾶ το- 
Ῥοέπε Ρ. 448 ὁ. κέαληκε --- ἀρυσάνας αθᾶ: ΑΒΙ,. οπι. ΡΥ, 
φάσκων οὑτωαὶ οἵα, Β, ἀρυαάνας]} ἀρυταίνας 445. «(ς «ὐλε 

424 ς. Σιμωνίδης) Ἐτ. 206. ν. 407. δ᾽ ἂν οπι. Β. 
Σεηξὶν] Ὑ. 850, ποαστρίαις ἈΡ, παιστρίκις Ψ1μ. τὸ τοιοῦ- 

τὸν ἀφαϊ ἐχ β0ι0110 Αὐιβέορῃ. Ψ 880. νυ. 851. Αθογαέ τὸ, Ζηνο- 
φάνης] Ζεπορηδϑηΐβ ποπιὸπ ἰξθυαπι τηοπιογϑέυν ΧΕΙ, Ρ. 576 ἃ, υἱτι- 

Βίᾳιο οπιδῖε Ὁ, τῷ Συγγενεκῷ) τῷ οπι. Β. Πολύβιος] ΜΟΙ. 

ἘΠ. τ, 183. δ᾽ ὁπι. Β, ἐνάτῃ ΔΒ. ἐννάτῃ ΡΨ. 
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τῶν ἱστοριῶν καὶ ποταμόν τινὰ ἀναγράφει ̓ Κύαϑον. χκα- 
ἃ λούμενον, περὶ "“Αρσινόην πόλιν Αἰτωλίας. 

24, Ἰῷ δὲ ἀχρατέστερον. “Ὑπερίδὴς κέχρηται ἐν τῷ 

χατὰ Δημοσθένους γράφων οὕτως. Ἐὶ Μέν τις ἀκρατέστε- 

ρον ἔπιεν, ἐλύπει σέ.“ τούτῳ ὅμοιόν ἐστὶ τὸ ἀνιηρέστερον 
χαὶ τὸ ἐν ᾿Ἡλιάσιν Αἰσχύλου. »»,Πφϑονέστερα λίβα. “ς χαὶ 
᾿Επίχαρμ ος δ᾽ ἔν Πύρρῳ. εὐωνέστερον ἔφη. καὶ ἐν τῷ. χατὰ 

Δημάδου δὲ ὁ Ὑπερίδης εἴρηκε »»Εαδιεστέραν τὴν λιν. ̓ 

τῷ δὲ χερανγνύς εἰν χέχρηταν “Πλατὼν μὲν ἐν (ιλήβῳ" » Τοῖς 
δὴ ϑεοῖς, ὦ Πρώταρχε, εὐχόμενοι χεραννυωμέν. νὰ αν ̓ 4λ- 

6 χαῖος ἐν ᾿Ιερῷ γάμῳ »Κεραγνγύουσιν ἀφαγίξουσί τὲ, Ὕπε- 
θίδης 4ηλιαχῷς, Καὶ τὸν χράτηρα τὸν Πανιώνιον Χοίγη 

οἱ “Ἕλληνες χερανγύουσιν." φνοχόουν᾽ τὲ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 

οἱ εὐγενέστατοι παῖδες, ὡς ὃ τοῦ Μενελάου υἱός " 
᾿Α νοχόει δ᾽ υἱὸς Μενελάου ἌΠΟΣΉΡΟΝΣ 

γέ τῶ γος ; ᾿ ᾿ '- 
αὶ έν ς Ὁ ᾿ ὦ 

τῶν ἱστοριῶν (ἱστορικῶν Ψ) οὁπι. Β΄. ἐἀραγράδει] ἱστορεῖ) Β.᾿ 
παλούμενον] καλεῖσθαι ΒΓ ΠΠ  Ππ τὐ 

424 ἃ. Τῷ ΡΙ,. τοῦ , ᾿.. ἀκρατέστερον) Ῥυδιοι μευ Ρ- 740, 48. 
ὑπερίδης ΑΒΌ, ὑπερείδης ΡΥ... Ἐρίίοπια ἄυο ἐδηίαπὶ ὝοΥΡα, 

Παθθέ ἀκρατέστερον ἔπιεν. δά οπι ἢϊο ἱπέα!ϊξ λώμπων φησί που, κέρα-- 

σὸν εὐζωρέστερον, φαὰδ δΧ ρΡ. 423 ἃ, ἀοίοΓία βΒαπέ, ἐλύπει σε Ἀ. 
ἐλύπησεν ῬΥΤ,. ἀνιηρέστερον τοοία Ο εἐ Επδίδίπ!υ5 ᾿. 740, 48. 
688 επί οχ Οαγ83. β, 190. ἀνιαρέστερον ΡΥ. ἡλιάσιν Ῥι ἡλιά- 
σιν ὙΙ.. ἀφϑονέοτερα λίβα ΒΡΨ 6οἐ τὰὲ ορίποι Α. 4υοά Δπιθ]ρῸ 
αἰγὰπὶ ἀφϑονεστέρα λιβάς δὰ ἀφϑονεστέραν λίβα οοττῖσὶ ὁρογίθαϊ, 
ἀφϑονέφτεραν (06 δοσοηξι) λίβα 1,.. ἀφϑονέστερον λίβα Ο εἐ Πῖπο 

νυ ἡμέλοα ΕΧ ΑΘβομνο δἰία!ε Ἐαϑέδιτὰβ Ρ. 746, 45. ἀφϑονέ- 
στέρον χέρα αἴχὶε Ῥιπάαγαβ ΟἸγΡ. 1, 171. Ὁ Απεϊαςειὀίϑεα Β6ἰ- 

Κοτὶ Ρ. 80, 7. εἰ Επδεέδείο δὰ Ὠϊοηνβ. 172. τηθιπογαΐαβ. καὶ 
᾿Επίχαρμος δ᾽] καὶ δὲ δ᾽ οπι. ΒΕ πύρρᾳ ὙΠ... πύρα ΒΡ. εὐωνέ- 
στερο»} Ἐπιϑέδειυ5 Ρ. 740, 40. εγἴη. ἀροογυρ]β ἰλδτὶβ οἰ υϑξιβ.ῖ8 688 
εὐωρέστερον."““ ΟαϑαιθοῦυθΒ. 6 ὑπερίδης ΑΒῸΡ εἐ ἘΕπδίδιμία5. ᾿. 
7240, 45. ὑπερείδης Ὑ7,. εἴρηκε ΘΙ, Β. κεραννύειν Ψ]ω. κε- 

ραννύουσι ΑΒ. κεράννυσι Ῥ. ἐν Φιλήβῳ] ΨιάΘ ΒΌΡΓα Ρ- 423 ἃ. 

δὴ Α. δὲ ΡΥ. χκερανγύουσιν ϑοινν ΙΒ." κέραννύουσι Α. κεραννύουσί 
τὸ ΡῬΥΙ,. ἡ ἘΣ οὐ 

424 ες. -- 425 φ. ῬΙατα οχ [8 αἰἴαε ἘΠιϑέας 8. Ὁ. 120, 

14, --- 22, ; ᾿ 
424 9. ὑπερίδης ΑΒΡ. ὑπερείδης ὙΤ.. ᾿φνοχόουν τε] τὲ Θχοῖ- 

αἷς τὼ 4511, οὲ 1,.. ",ΜΩινοχόει Οὐγϑδ. Ὁ, 141. . 
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καὶ Εὐριπίδης. ὁ ποιητὴς ἐν παισὶ ᾧνοχύησε. Θεόφραστος. 
γοῦν ἐν τῷ πὲρὶ μέϑης. φησὶ τ Πυνϑάνομαι. δ᾽ ἔγωγε καὶ 
 ὐριπίδην: τὸν. ποιητὴν οἰνοχοεῖν. ᾿Αϑήνησι τοῖς. ὑρχησταῖς 

ἔ καλουμένοις." ὠρχοῦντο δ᾽ οὗτοι" περὶ τὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος 
γεὼν τοῦ Δηλίου, τῶν πρώτων. ὄντες ᾿ϑηναίων, καὶ χατε- 

δύοντο ἱμάτια τῶν ̓ Θηραϊκῶν. εδ' δὲ ᾿“πόλλων οὗτός. ἐστιν 
ᾧ- τὰ Θαῤγήλια ἄγουσι. καὶ με δηδενι ὠλυῃσιν. ἐν τῷ 
δαφνηφορείῳ. γραφὴ περὶ τούτων."" τὰ αὐτὰ ἐστρρεῖ "καὶ 
“πρώγυμος ὃ ὁ Ῥόδιος, ᾿Αριστοτέλους. ὧν μαϑητὴς, καὶ οὗτος 
ἐν τῷ περὶ μέϑης. “Σαπφώ" τε ἢ; χαλὴ πολλαχοῦ ““άριχον 

428 τὸν ἀδελφὸν᾽ ἐπαϊνεῖ" ὡς οἰνοχοοῦντα. ἐν τῷ 'πρυτἀνείῳ τοῖς 

"Μυτιληναίοίς:." χαὶ “παρὰ Ῥωμαίοις δὲ οἱ εὐγενέστατοι τῶν 
παίδων τὴν λειτουργίαν ταύτην. ἱἐχτελοῦσυμ ἐν. ταῖς, δημο- 

τελέσι τῶν ϑυσιῶν. ̓ πᾶνταω τοὺς «Αἰολεῖς ᾿μιμιούμενου» ᾿ς ὡς 

καὶ χατὰ τοὺς τόνους τῆς φωνῆς. ΒΘ ὉΛΌΣ 
2ὅ. Τοσαύτη δ᾽ ἢν ἡ τῶν παλαιοτέρων τρυφὴ περὶ 

τὰς πολυτελείας, ὥστε μὴ. μόγον: οἰνοχόους ἔχειν, ἀλλὰ καὶ 
οἰγόπτας." ἀρχὴ γοῦν ἐστιν οὗ: οἰγόπται παρὰ ̓ 4ϑηναίοις, 
ἧς μνημονεύει ἐν ταῖς Πόλεσιν Εὔπολις ἐν τούτοις 

ι Οὺς δ᾽ οὐκ ἂν εἴλεσϑ'᾽ οὐδ᾽ ἂν οἰνόπτας πρὸ τοῦ, 
γυνὴ στρατηγοὺς εὐ θα πόλις πόλις, 

καὶ Εὐριπίδης] καὶ οἴη. ἘΣ Θεόφραστος] Οιμμϑ1 Βοβποίφογα: γο]. 
Υ. ν. 196. γοῦν οπι. Β. 

424 ἴ. πρώτων ὄντες ψΆΙΟΚΟπατῖβ 46 Αὐἱβίοθυϊο Ὁ. 118. δὲ 
ϑομνν οἰ βἢ. πρώτων παῖδες ΟΔΒδθοπι5. πρώτων παῖδες ὄντες ῬΟΥΒΟΠΒ, 
πρωτο τὲς ΒΡΥΙ). » Παάοηὶ Ἰαοίια ἐπ ΑΙ, π᾿ φιιο ἐχίρμα ραγ8 
πιεηιῦγαηαθ ἤος ἦρβο ἴοοο ἦι πιράϊα ραρίπα ἐχοβα ε8ΐ, ϑραιἴο ματι 
ἐγίμηιυο Πἰογαγιι οσαραοο."ς δοῦν οΙΡῃ, Τοίΐαπι Ἰοσππὶ οπι, Ο. 
κατεδύοντο ῬΤ,. ἐνεδύοντο Ομ οἰβῖ. 1π Α Ρδ18 ΒαΠι8 Ὑριδὶ ἱποῖ- 
ἀϊε ΐπ Ἰδοιινᾶπι πιθο πιθηογδίαπι. ϑυροΙοδέ ε δὲ ἸἸτέοτὰθ 56 χ 
δυοντο δἔ δηΐθ μὰ5 1ἰξέθγα ἱπέθν σ δέ ε δῃνθίρια, Θηραϊχῶν} ϑρα-- 
χικῶὼν Ὁ, ϑηραϊχῶν πδιρὸ Ρ, Φλυῆσιν ΑΙΟΙΘΠΑΥ 5 ]. 1]. Ρ. 1106. 
φύλῃσιν ΨΙ1.. φύλησιν Ῥ. Φυλῆσιν Ο ΒΔ θΟΠΊΙ8. δαφνηφορείῳ νΙ. 
δαφνηφορίῳ ἘΡ, γραφὴ] γράφεν Β. "Αριστοτέλους) "Αριστο- 
ξένου ἵἴμισας, Ἰωοοίέ. Ατέ, ν, 199. πολλαχοῦ 1,. πανταχοῦ ΡΥ͂, 

420 ἃ. οἰνοχοοῦντα) οἱνοχοῶντα Β.. τοὺς «Αἱολεῖς τοὺς δ᾽ αἷο- 
λεῖς Β. ἧς μνημονεύει) ὡς μνημονεύεε Ῥ, ἐν ταῖς Τόλεσιν Ἡὐ- 
πολις] εὔπολις ἐν πόλεσιν Β, ἐν τούτοις οπι. Β, ᾿ 

420 "Ὁ. Υ. 2. στρατηγοὺς ὦ Ῥ. στρατηγοὺς ὦ ΑΒΌ, στρατηγοὺς 
λεύσοομεν ὦ ὙΠ). ὦ πόλις. πόλις -- φρονεῖς ἀξξα 1 ΒΟΒΟΙ ἀβίθϑ Αὐὶστ 
βίορ!ι. ΝῸΡ, ν, 588. υδὶ εὐτυζεῖς μᾶλλον βογιρέαμπι, 



ἃ 
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ὡς εὐτυχὴς εἶ υμαλλόν.). καλῶς. ιφρογεῖς.: 
ὁ 

οἱ δὲ οἰνόπται οὔτοι. ἐφεώρων τὰ" "ἐν. τοῖς δείπνοις, εἰ χατ᾽. 

ἔσον πίνουσιν οὗ συνόντες... χαὶ ἦν. ἡ ἀρχὴ: εὐτελὴς; ὡς ὃ 
ῥήτωρ φησὴ Φιλῖνος ἐν. τῇ. Κροχωνιδῶν. διαδικασίᾳ. χαὲ . 
ὅτε τρεῖς. ἦσαν οἱ οἱἰνόπται, οἵτινες καὶ παρεῖχον τοῖς. 
δειπνοῦσι λύχνους Χαὶ ᾿ϑρυαλλίδας, ι«ἐχάλουν “δέ τινες. τού-. 

τους “καὶ. ὀφϑαλμούς.. ι “παρὰ δὲ. ᾿Ἐφεσίοις οὗ. οἰνοχοοῦντες, 

ἤϑεοι τῇ! τὸῦὐ «Ποσειδῶνος. ἑορτῇ ταῦροι ἐχαλοῦντο, ὡς τάμε: 
φίαφ. φησίν. ̓ Ελλησπόντιοι. δὲν ἐπεγχύτην. ὀνομάξουσι. τὸν 
οἰνοχόον, χαὲ τὴν: χρεανομίανν. χρεοδαισίαν, ὥς φησυ. Δημή- 
τριαρ. ὁ “Σκήψιος ἐν᾿ ἕχτῳ" καὶ εἰχοστῷ τοῦ Τρωικοῦ. 'δια- 6] 
κόσμους: τοῖς δὲ θεοῖς οἰνοχοοῦσαν τινὲς: ἱστοροῦσι. τὴν 
“Τρμονίαν: ὡς Καπίτων ἱστορεῖ ὁ "ἐποποιὸς., “Ἀλεξανδρεὺς. 
δὲ γένος; ἐν δευτέρῳ "Ερωξικῶν.. ̓ Ἄλκαῖος. δὲ χαὶ τὸν .- Ἕρ- 

μὴν εἰσάγει αὐτῶν οἰνοχόον, ὡς καὶ “Σαπφὼ λέγουσα 
᾿Κάδδ᾽ ἀμβροσίας μὲν κρατὴρ. ,ἐχέκρατο, ᾿ 
ἹἙρμᾶς. δὲ ἑλῶν. ὄλπιν: ϑεοῖς οἰνοχόησε:.. ἰκαζου 

26. Οἱ δὲ παλαιοὶ τοὺς: “πρὸς ταῖς ᾿σηρίσίσιο ταύταις 
κήρυκας ' "ἐκάλουν. Ὅμηρος ᾿ 

Κήρυ; κὲς δ᾽ ἀνὰ. ἄστυ φέρον ϑεῶν. ὅρκια πιστὰ, 
ἄρνε δύω καὶ οἶνον ἐύφρονα, καρπὸν ἀρούρης, 
ἀσκῷ ἐν αἰγείῳ" φέρε δὲ χρητῆρα φαειγὸν. 

! κήρυξ ᾿Ιδαῖος ἊΝ χρύσεια κύπελλα. 

χαὶ πάλιν 

εἰ κατ ἢ κατ᾽ Ρ, κατ᾽ ἴσον] κατ᾽ ἴσον ῬΥΨΙ,. κατῖσον Ο, κάτι- 

σον Ἀ. συνόντες] συνιόντες Ὁ. Κροκωνιδῶν᾽ Ἀυδηκοπῖιβ. τὰ 

Ἡϊ!βἰογία ογαίογ: Ρ. 153. δα. Β εἰβὶκ. κροκογιδῶν ΑΒ, χροκανιδῶν ΡΥΙ,. 

425 ς. "Ἐφεσίοις 1,. ἐφεστίοις ΒΡΥ͂. ἤϑεοι] δου δία ἠϊ- 

ϑέεοι. ἐπεγχύτην] ἘΠπδέδεμὰ5. Ρ. 1401], 40. τὸν οἰνοχόον] 

τὸν οἰνοχοῦντα (510) Β,. κρεανομίαν Β, χρεονομίαν͵ ῬΥ͂. χρεωνόμίαν 

1, εἐ ϑομυνειρα, δαϊο. κρεοδαισίαν δοΓΙθ θαυ κχρεωδαισίαν. 

κρεωδεσίαν Β. 

425 ἅ. ϑαρρβοπίβ ἔγαρτηδπίυπι οπιῖβϑο Κάδδ᾽ δἰίαμε ΤΠ, Ρ. 39 ἃ, 

Οπιϊδίς ποὺ ἴοσο Ὁ. κἀδδ᾽ ἀμβροσίας Τ,. κἀδ᾽ ἀμβροσίας Υ͂. κη 

δαμβροσίας ΑῬΡ, κχηδαμβροσίας Ἐ. “Ἑρμᾶς 1. ἑρμαῖς ΡΥ. 

δὲ ἑλὼν] δ᾽ ἑλὼν 39. «ὄλπιν} ἕρπιν 39. οἰνοχόησε δοιννοῖβ, 

Τιῦτι οἱνοχοῆσαι. ΝίαΙ6 φνοχόησεν. 39. Ὅμηρος] Ἠϊδά, γ, 240. 

"Ἑοπιουΐὶ υϑυϑβ οἷ. (Ὁ. ν. 1. φέρον ϑεῶν ΑΒΡΥ. ϑεῶν 

φέρον 1. Ψ. 2. δύω] δύο Ῥ, οι ος δ δὴ Β. ν. 4. 

ϑοριθοθαξαν κήρυξ. καὶ πάλι» Πυϊ14. 208. 

.-.-.................................ϑὌὉνὦὉ ΠΡ 1.....-....0........-ὕᾧ....ὕ.....,..Ἅ...--- 
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8 ον ΨΥ Ν τνς Ὁ τὰρ χήρύχες᾽ ἀγαϊοὶ “ἃ 
ὅρκια πιστὰ ϑεῶν σύναγον,: χρητῆρέ. 'δὲ ὀἶνον 
ιμίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ. ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν." . 

 λείδημος. δὲ τοὺς μαγείρους κήρυκάς φησι, "καλεῖσϑ ἀτ: καὶ 
ΤῊ» Ἥβην δέ τινὲς ἀνέπλασαν οἰνοχοοῦσαν αὐτοῖς, ἴσως 

διὰ τὸ. ἡβητήρια καλεῖσθαι" τὰ “συμπόσια. «Κλειμοῦς δὲ τῆς 

οἰνοχόου Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ἐπίχλην: δὲ Φιλαδέλ- 

: φου, μνημονεύει Πτδλέμᾳϊος ὃ τὸῦ ᾿4γησάρχου, ἐν τῇ τρίτῃ 
τῶν. «περὺ Φιλοπάτορα ἱστοριῶν... ΠΠολύῤιος.. δὲ ἐν; τῇ τεδ- 
σαρεσχαϊδεκάτῃ. τῶν ἱὰτοριῶν. καὶ - ἀνδριάντας αὐτῆς ἐν... 
“Ἱλεξανδρείῳ ἑστάναι φησὶ. χατὰ. πολλὰ μέρη τῆς πόλεως 
μονοχίτωνας, ὁυτὸν κρατοῦντας ἐν ταῖς χέρσίέν. 

27. ᾿Επὶ τούτοις τοῖς "λόγοις ἐχπίνων. τὸ. ̓ποτήριον ὃ 
Οὐλπιανὸς. ὄφρφονν τοῦ ὸ ὄν μνόννο 

426 βῷ Τήνδ᾽. ἐγὼ. βνς ἼΤΩ 
μεστὴν ἅπαξ: ἐπονομάσας 'πρὸπίομαξ 
συγγενέσι: πίστώμα, φιλίας... Οὐ οἰδτ ὦ ᾿ 

πρὸς. ὃν. ἔτι. πίνοντα, τῶν. παρόντων τις πο βόκι τὰ ἢε:3 

πόμενα ἰαμβεῖα ζακ 
᾿ “Πιὼν ἐρῶ ΐ 

ν᾿ τὰ λοιπά" πνίγομαι γάρ. ἀλλ᾽ ἐπιρρόφει. 
χαὺ ὃ Οὐλπιανὸς ἐχπιὼν ἔφη, ταῦτα μὲν «Κλέαρχος ἐν Κι- 
ϑαρῳδῷ. ἐγὼ δὲ κατὰ “τοὺς μπμβριδορ ̓Ερίϑους παραχε- 
λεύομαι 

Ὃ παῖς σοβείτω τοῖς ἄν. συχνούς. 
χαὺ 

42 ε. Υ. 1. ᾿Ατὰρ] αὐτὰρ Β. Ψ. 2. σύναγον) ϑου!θεθδέαν 

συνάγον... -«Ἀλείδημος) ΑἰΕ1 4158. ΠΌΓΟ Ῥυεΐπιο : υἱάς ΧΙΝ. Ρ. 600 ἃ. 

Αἰαμε Πρ Ήτος Ρ- 140], 39. ᾿χαὶ ἥβην δὲ οἰνοχόον πλάττουσί 

τινες" ἔσως διὰ τὸ ἡβητήρια, φησὶ; χκαλείσθαι τὰ συμπόσια Ὁ. 

Αλεινοῦς) Κλίνης δὶ ἐἐε Ἐυδέλεμία8. Ρ. 1401, 14... Ὀονγθοΐαπι 6Χ 
ΧΠ]. μ. 570 ἢ, 

425 ἔ, ἐν τῇ τρίτῃ] τῇ οπι. Β. 'πολύβιος -- Ἰστοριῶν δ666556- 

χαπέ οχ. Α. Πολύβιος) ΜΟΙ. 111. Ὁ. 487. Βορεοίυπίαν πᾶοο ΧΗ]. 

φ. ὅ76 ἢ. κατὰ πολλὰ ΛΟ, κατὰ τὰ πολλὰ ΡΥΓ,, 
᾿ τ 4206 ἃ. ΟἸδδγομὶ Ἰοοῦπι οἷν, Ο, Ψν, 2, ἅπαξ Βορτγαθὰβ ἴπ 

Αἀάοπᾶϊβ δὰ Ατιβέορμαπ. ρ. (118). 1ἱδυὶ ἅπασαν, πιὼν ἐρῶ τὰ 
λοιπά ϑομινοίσ, 1,10 γ1 πιὼν. ἔρωτα λοιπόν. : συχνούς ΑΒΟΡΥ͂, 

συχνοῖς 1,. Ἴπ Ο ΒΡΟΙΒοΓΙρίαμη. συχνά, 
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Πίμπλα σὺ μὲν ἐμοὺ,, δοὶ δ᾽ ἐγὼ δώσω πιεῖν". 
ἀμυγδαλή. μὰ “παιζέτω: παρ᾽ ᾿ἀμυγδαλῆν. Ἶ 

ταῦτα δ᾽ ἔφη; οΞέναρχος ἐν Διδύμοις; αἰτούντων οὖν τῶν 

μὲν πλέον οἴνου, 'τῶν δὲ ἴσον ἔσῃ φασχόντων κιρνᾶσϑαι, χαὶ 
εἰπόντος τὶνὸς ᾿ [ἄρχιππον εἰρηκέναι ἐν δευτέρῳ νι ἀπ 
τὰν οὐ 5 ἐκέρασε: σφῶν, ὦ ορῃμροδε,ημτρον Ἶ ἄσρν. ἴσῳ; 
καὶ Κρὰτῖνος: ἐν ΠΠυτίνῃ . οὐ ΟῚ τ ποῦ 

Τὸν δ᾽. ἴσον ἴσὼ φέροντ᾽, “ἐγὼ. δὲν ἐκτήκομαι" 
ἔρος, πᾶσι λέγειν περὶ τῶν κράσεων τῶν παρὰ τοῖς ἀρχαίοις. 

τ 128, Καί τινος εἰπόντος ὅτι Μένανδρος “ἕν᾿ δήϊον ἔφη 

τον Χοῦς χεχραμένου νονφέστγδ Ὁ 
οἴνου" λαβὼν :ὄχπιϑι τοῦτον». ἀὐμυμίς, 

ὃ Δημόχρίτος ὁ ἔφη; Ησίοδος. μὲν, ὦ. ἑταῖροι; παραινεῖ - 
Τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου. 

διὸ καὶ ᾿Αναξίλας ἐν Νηρεῖ ἔφη 
Καίτοι πολύ γ᾽ ἔσϑ'᾽ ἥδιον, οὐ γὰρ ἄν ποτὲ 
ἔπινον ἂν τρὶς ὕδατος; οἴνου δ΄ ἕν μόνον." 

"Ἅλεξις δ᾽ ἐν Τιτϑῇ ἔτι σωφρονικώτερον κιρνάναι παρά- 

ἃ 

χελεύεται 
᾿Ιδοὺ πάρεστιν οἶνος, οὐκοῦν ̓ ἐγχέω 

Ε: ἰὼν, ὌΝ Ὁ κ 

Κρίτωνα"" 'πολὺ βέλτιον ἕνα χαὶ τέτταρας. 

Β. ὑδαρῆ λέγεις. ὅμως δὲ ταύτην ἐχπιὼν 

426 Ὁ. ξέναρχος Κυβξετυβ αἃ Βυΐδαπι γ. ξέναρχος. 1θτὶ ξενό- 
χαρτος. Οπιῖβϑὶε θρίτοπιθ. αἰτούντων] αἱ τούτων Β. κακοδαί- 

μον δομνν εἰ 5, δον» ΡΥΙ. Οτγδέϊηϊ υϑγβαπι 90Πὶ. Ο, 

ἐκτή κομαι ΣΤΉΝ τ ΝΣ 

426 ς. Μένανδρος] Ῥ. 73. “Κοῦς --- ἐν ἸΝηρεῖ ἔφη αἀᾶ. ΑΒΙ, 

δὲ οσοᾶρχ Αορίδπιϑ. ὁπι. ΡΥ. χοῦς ΑΒ εἐ οοᾶοχ ἈΑορίδηὺβ, 

χοῦν 1.. Ἡσίοδος] "Ἐργ. Υ. 594. “ σοπῇ. ΧΙ. νΡ. 782 ἃ. εὐ ῬΒο- 

ἐϊαπι 16χ. Ρ. 599, 21.᾿ τρὶς ΒΟ. “τρεῖς Τ,. “διὸ ϑοἢνν εἰ βῖι. 

Τιορορθδίυς δὲ ὃν. ΛπαΧΙΔ6 ὙΕΓβι8. ὁπ, Ο,. ν. 2. ν 

οπι. Β. ἄν αἀάϊᾷιϊε. Ῥογϑοπυϑ,, : πρὶς. ΑΒ, τρεῖς Ὑ1.. τὰν ὰ 

ἕν] ἑνὸς Βι  ᾿.λεξις δ᾽ ἐν}. δ᾽ ἐν οπι. Β, ἄλεξις δέ που 

φησὶν, ἐγχέωμεν ἕνα καὶ τσκαρας. ο. Τυτϑὴ ϑομινοῖβε, τιϑεῖ 

ἌΒΡ. τηϑύξ ΥἹ],. ῖ 

426 4. Υ: 1. ᾿Ιδοὺ Ψ1.. ἐδοὺ. γὰρ ΑΒΡ, Ῥοβέ απο Ὑθγβαπι 1η- 

ἀϊοῦν! Ἰὰσιπδπι. Υ. 3. ὑδαρῆ Ὁ. ὑδαρὴν ΑΒΡ δὲ ἱπίογ ὙθυβυβΟ, 



[.. 

ἴ ; 943 

κα λέγε τὲ καὶ τμρμμμμὴ γὲ τῷ πότῳ 
ποιῶμεν. 

χαὶ Διοκλῆς ἐν Μελίσσαις. 
; τ “Πῶς δὲ καὶ χεχραμένον 

πίνειν τὸν οἶνον δεῖ; 3". κατῶ, τέτταρα χαὶ δύο. 
ἡ δ᾽ οὖν χρᾶσις αὕτη παρὰ: τὸ ἔϑος οὖσα ἐπέμνησε τάχα } 
καὶ τὴν ϑρυλουμένην παροιμίαν πὲ 

Ἢ πέντε πίνειν ἢ τρί᾽, ἢ μὴ τέτταρα. 
ἢ γὰρ δύο πρὸς πέντε πίνειν φασὶ: δεῖν, ἢ ἕνα “πρὸς τρεῖς. 
περὶ δὲ ταύτης τῆς κράσεως Ἴων ὁ ποιητὴς ἐν τῷ περὶ 
Χίου φησὶν ὅτε εὑρὼν ὃ μάντις Παλαμήδης ἐμαντεύσατο 
πλοῦν ἔσεσϑαι τοῖς ᾿ Ελλησι πίνουσι τρεῖς πρὸς ἕνα χυά- 

ϑους. οἱ δ᾽ ἐπιτεταμένως χρώμενοι τῷ ποτῷ δύο οἴνου 
ἔπινον πρὸς πέντε ὕδατος. Νικοχάρης γοῦν ἔν ᾿Δμυμώνῃ 
πρὸς τοὔνομα παίζων ἔφη 

Οἰνόμαος οὗτος, χαῖρε πέντε χαὶ δύο" 
χαγώ τε καὶ σὺ συμπόται γενοίμεθα. 

τὰ παραπλήσια εἴρηκε χαὺ ἔν «“Τημνίαις. πάσα δ᾽ ἐν 

«Δποκοτταβίζουσιν 
᾿1γὼ δὲ (ἀιόνυσορ πᾶσιν (ὑμῖν) εἰμὲ πέντε καὶ δύο. 

Εὔπολις προ 

ὑδαρὸν Ψ1,, Ἐπρέαξμϊαα Ὁ. 1024, 48, "Ἄλεξις εἰπὼν, ἐγχέωμεν ἕνα 
καὶ τέτταρας, ἀκούει ὡς ὑδαρὴν ἢ ὑδαρῆ λέγεις κύλικα δηλαδή, 

Υ. 4. Ιπάϊοανὶ Ἰδοῦπδπι, κομψὸν δἀάοραὲ Ῥογβοπυϑ. γε] τε ΒΡ, 
πότῳ ϑομννοῖρἢ. ποτῷ ΡΥ͂Ι,, χαὶ “Ζιοκχλῆς] διοκλῆς δὲ Ο. 

πεχραμένον) χκεκραμμένον Β.: κατὰ δομννεῖρῃ, Τὐἰδγὶ μετὰ, Ἐππία- 
(μῖυ5 ν. 1024, 49. χατὰ Ζιοκλὴν πίνειν οἶνον κεκραμένον τέτταρα καὶ 
δύο. ϑρυλουμένην) ϑοτθοθαίυν ϑρυλλουμένην, τέτταρα) τέσ-- 

σαρα Ἐπδίδιῃϊαβ Ρ. 1624, 49. 564 τέτταρα ἜΧΊοχΙοο τῃθίογιοο 1ά6πὶ 
Ρ. 1024, 45. εἰ ῬΒοΐίυ5 Ιοχ. Ρ. 599, 24. 

4.20 6. πίνειν φασὶ δεῖν ΑΌΡ, φασὶ πίνειν δεῖν Β. φασὶ πίνειν δεῖ 
Ἐυϑέδεμίνϑ, πίνειν φησὶ δεῖν ΝΜ, εὑρὼν] οὔριον ἸΔοοθϑίι8β ἱπ 

Απἰπιδᾶν, δὰ Επῖρι 4. Ρ. 14]. Παλαμήδης) παλαμήδην Β. 

Ἰγικοχάρης] νικόχαρις Ο, παίζων πρὸς τὸ ὄνομα τοῦ οἰνομάου φησὶν ---Ο, 
420 {, ΑἸέξογαπι ΝΙ ΘΟ αΡΙ 5. νογϑαπιὶ ὁπι, Ὁ. κἀγὼ τὲ καὶ] 

καὶ ὁπι, Β. καὶ σὺ συμπόται ῬοΙδοπὰβ. 1, οσοραίυγ ᾿χαὶ συμπός 
ται. καὶ... συμπόται Ρ. “ ᾿ «Ἱημνίαις] λιμνίαις Β.. ἀποκοττεβίζου-- 
σιν Β., ὑμῖν ΑΒΟ. ἡμῖν ΒΥΙ,, ἘαρΟ 418. νογβὰμν οὁπὶ, (Ὁ. 
Αεξίαμε ῬΗοέϊα5 Ιοχ. Ρ. 599, 23. ἐἕ εχ Ἰθχίοο τμοίολίοο Επβέαεξῃϊις 
Ρ. 1024, 44. 
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Διόνυσε χαῖρε; ᾿μή τι “τέντε' χαὺὴ δύο; ὦ 

Ἕρμιππος Θεοῖς ΤῊΣ ΤἽ Ι 
"Ἐπειϑ'᾽, ὅταν πινώμεϑ' ̓  Σ δαψώμεϑα;. ς ϑλυδΝΝ ἃ 
εὐχόμεϑα, πρὸς τοῦϑ'᾽ ὃ οἶνος ὠχερας γένου 

4270 οὖκ ἀστοῦ καὶ πηλοῦ ᾿ γὼ. φέρω παίζων ἅμα. 
αἰ καυϑεὶς. γεγένηται. τοῦτο᾽ πέντε. χαὶ δύο. 

29. Παρὰ δὲ ,“Ἡναχρέοντι εἷς οἴνου πρὸς δύο ὕδατος ὃ 

.2γε δὴ φέρ᾽. ἡμὶν, ὦ παῖΐῖ,. 
κελέβην»,. ὅκως ἄμυστιν 

ες σγροστίω" τὰ! μὲν δέκ᾽ ἐγχέας 
ὥδατος, τὰ πέντε δ᾽ οἴνου 

οἷς κυάϑους, ὡς ἀνυβριστὶ 

ἀνὰ δεῦτε βασσαρήσω. 

καὶ προελϑὼν τὴν ἀκρατοποσίαν “Σκυϑικὴν καλεῖ. πόσιν 
.4γε δεῦτε, μηκέϑ' οὕτω 
πατάγῳ τε καλαλητῷ 

᾿ “Σχυϑικὴν πόσιν παρ᾽ οἴνῳ 
᾿ μελετῶμεν, ἀλλὰ καλοῖς. -" ᾿ 
ὑποπίνοντες ἐν ὕμνοις. κοπὶ 

καὶ. “Τακεδαιμόνιοι δ᾽, ὥς φησιν. ἐπρρϑλατὸς εν τῇ ἕχτῃ, 
Κλεομένη τὸν βασιλέα Σχύϑαις ὁμιλήσαντα χαὶ ἀχρατο- 
πότην γενόμενον ἐκ τῆς μέϑης φασὶ μανῆναι.. καὶ αὐτοὶ 

μή τῇ μήτε Β. μήτοι Ἐππέδιἢ 5. ΑὉ ἩδΡπΡΡΣ νου βῖθυϑ 
τηδηὰπι ἀρ βέϊηιϊ, Ὑ, 2. ὠχεέραςγενου Β. ὠχαιρας γενου ΡΥ, 

427 ἃ. Υ. 3. οὐκαστοῦ Β. οὐκ ἀπὸ κχαπήλου Αἀδπήτι8, 

Υ. 4. χαυϑεὶς ΑΒΡ, χαῦϑις Ὑ1,. δύο] δου θουαξισ. δόω. ᾿Ανα- 

χρέοντι)] εὕρηται δἀᾶ. Ο, δύο ΑὉ, δύ᾽ ῬΥΙ,, ΑΜΔΟΡΘΟΠΈΪΝ 
ὙΘΙΒὰ8. ὁπι. Ὁ, γ. 1. -- 4. οὐπιὶ ΕΝ ἱπιεῖο διέ! ΧΙ, ν. 47 ς, 

Ψ'1. ἡμὴν] δουιδοθδίαν ἡμῖν." γ. 2. χελέβην}] κελεβὴν Ρ. 
κελέυην Β, Ψ. 3. δέκ᾽ δἀϊέαπι ὁχ 47. δ᾽ ΑΒ. δύ᾽ ΡΥΙ,. 

ἐγχέας ΒΠ, εἐ 478: ἐκχέας ΑΡΨ. ἔγχει Ἡ. διυρδηυδι γ. ὅ. ὡς 
ἀνυβριστὲ Βαχίοτγιδβ, ὡς ἀνυβρίστως Ῥααννι5. ὡς ἂν ἈΡΕΘΟΕΘΩΣ ΡΠ: 

ως 
ὡς ἂν ὑβριστιωσ Α: ηχυορὰ οδὲ ὡς ἀνυβριστι. Υκ β . ἀνὰ ἀεῆῖνε 
βασσαρήσω] ἄναδευτε βαοσαρήσω. Β (ἴπ, Α 'πὸ ἔθπογῦο ὡς ἂν. εὑβριστιω-. 

σαναδευτε βασσαρήσω). ἀναδευβασσαρήσω ΡΥΨΙ,. ἀκρατοποσία»} 

ἀκρατοπωσίαν Α. ΟὟ, 1, δεῦτε δομννοιρῃ. δηυτε Α, δηντε Β. δή 

τὲ Ῥ. δότε 1. 51} ἱ ς 
427 Ὁ. ἐν τῇ ἕκτῃ] Παρ. 84. Βεορϑέϊϊε μαοο Επδέαεπιι5 Ρ. 198,4, 

ἀκρατοπότη») ἀκρατοπώτην Ῥ, φασὶ ἴ., φησὶ ΡΥ. 
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δ᾽ οἱ “άκωγες, ὅταν βούλωνται ἀκρατέστερον πίνειν, ἐπι-- 
σχυϑίσαι λέγουσι.. Χαμαιλέων γοῦν ὃ Ἡρακλεώτης. ἐν τῷ 
περὶ μέϑης περὶ τούτων οὕτως γράφεν ,; Ἐπεὶ καὶ Ἄλεο- 
μένη τὸν “Σπαρτιάτην φασὶν οἱ «“Τάκωνες μανῆναι: διὰ τὸ 

ες Σχύϑαις ὁμιλήσαντα μἀάϑεῖν ἀχρατοποτεῖν, ὅϑεν ὕταν 

βούλωνται πιεῖν ἀκχρατέστερον, ἐπισκύϑισον λέγουσιν. ““ 
“«ἀχαιὸς δ᾽ ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ τοὺς σατύρους ποιεῖ δυσ- 
χεραίνοντας ἐπὶ τῷ ὑδαρῆ πίνειν καὶ λέγοντας ᾿ 

Μῶν ἀχελῷ ῷος ἡν κεκραμένος πολύς; ; 
Β. ἀλλ᾽ οὐδὲ λεῖξαι τοῦδε τῷ γένει ϑέμις. 
«4. καλῶς μὲν οὖν ἄγειν ΓΝ Σλύϑῃ σιεῖν. 

80. Ἦσαν δ᾽ αἑ τῶν ἀκρατοποτῶν ἐπιχύσεις, ὡς φησι 
ἃ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ μέϑης; οὐ παλαιαί" ἀλλ᾽ ἢν. ἀπ᾿ 

ἀρχῆς τὸ μὲν ὅπένδειν ἀποδεδομένον τοῖς ϑεοῖς, ὁ δὲ 

χότταβος τοῖς ἐρωμένοις. ἐχρῶντο" γὰρ ἐπιμελῶς τῷ κοττα-: 
βίζειν, ὄντος τοῦ παιγνίου “Σικελικοῦ, χαϑάπερ καὶ ὁ 
᾿Δνακρέων ὁ Τήϊος πεποίηκε ., Σικελὸν χότταβον ἀγκυλί- 
ζων.““ διὸ χαὶ τὰ σχολιὰ καλούμενα μέλη τῶν ἀρχαίων 
ποιητῶν πλήρη ἐστί. λέγω δ᾽ οἷον χαὶ Πινδαρος΄ πεποίηκε 

Χάριτας τὶ "“Ἀφροδισίων ἐρώτων, 
ὄφρα σὺν χειμάρῳ μεϑύων, .᾿ 

6 ᾿4γάϑωνι δὲ καλῶ κότταβον. 
τὰ 

περὸ τούτων οὕνως οπι, Β., γράφει] ἔφη Β. Κλεομένη) κλεο-- 
μένης Β. ὙοΙυϊε ἐοτέα586 χλεομέγην. 

"427 ο, ἀκρατοποτεῖν] ἀκρατοπωτεῖν Α. Ψ. 1. ἀχελῷος] δουῖ- 
Ῥερδίαν ᾿Αχελῶος. Αἰέαϊϊε απο νογβὰπὶ Επυδέδίῃϊι5 Ρ. 1024, 58. 

ἰῇ ν. 2. 8. οπι. 6. Υ. 2. λεῖξαι Μεϊποκίυβ. δά ΕρΠουῖο-- 

ΠΘπ Ρ, 1190. Τὴ τὶ λῆξαι. Ὑ. 3. ΙἹπάϊοανὶ Ἰδοαπᾶπι. ἘΕογίαββο 
ἔχεν Θχοϊα τ, σχύϑη πιεῖν Ἀ. σκυϑηπιεῖν Β. σκυϑιπιεῖν Ῥ. σκυϑιστὺ 

πιεῖν Ψ1.. δ᾽ αἱ τῶν (αβαύυθοπαβ. ΤὐΡῪῚ δὲ τῶν. Οπι. πὰπο 10- 
οὐπὶ Ὁ. ἄχκρατοποτῶν ΤῬουρῖυβ δῷ ὙΠοοοτῖέ. ΠΠ,| 151. ν. 390, 
Γδγὶ ἀκροατῶν. Θεόφραστος) ο]. Υ'΄. ν. 196. 

427 ἃ. παλαιαΐ] παλιαί Ἀ. ὃ ᾿Δναχρέω»)] ὃ ὁπι. Δ. ᾿ΑπδοΓθοη- 
ἐἰ8 σοῦθα ὁπ. Ὁ. Σικελὸν ΟΘΏΒΟΙ Ἰαπθη5}85 ἃ. 1807. τοὶ, 1]. 
ΡῬ. 324, Τιοροθαίαν Σιχελικὸν. ᾿ ἀγκυλίζων οδηϑοι [ΘΠ 6515. Τἱδνὶ 

ἀγκχύλῃ δαΐζων. Πίνδαρος] Ἐτ. 90, μ. 6106, 1. 1 τὲ 

ΡΠ. Υ. 2. σὺν χειμάρῳ] σύγχει μάρῳ Ῥ. ὄφρα σὺν χειμάρρῳ 
μεϑύω ΟΘΈΒοΥ Το πθηβὶβ ΑΈμΘπδθῖ, [π χειμάρῳ Αἰ Ἰαέοέ, 



946 ῖ 

τοῖς ὃὲ τετελευτηχύσι τῶν φίλων ἀπένεμον τὰ πίπτοντα 
τῆς τροφῆς. ἀπὸ τῶν τραπεζῶν. διὸ. καὶ Εὐριπίδης περὶ 
τῆς γὐμονν ὐ τ ΠΥ ἐπειδὴ νομίζει τὸν δελμψδρόύκιν 
τεϑνάνα. 

Πεσὸν δέ νιν. ν λέληϑεν οὐδὲν ἐξ χερός" 
ἀλλ᾽ εὐϑὺς αὐδᾷ τῷ. 'Κορινϑίῳ ξένῳ, 

34... Οὐκ ᾿ἐμέϑυον. δ᾽ .οἱ πάλαι. ἀλλὰ καὶ Πιπτακὸς 
Πε ἐριάνδρῳ τῷ “Κορινϑίῳ παρῇήνει μὴ; μεϑύσκχεσθϑαι, μηδὲ 

Γ κωμάζξειν, ἵν᾽, ἔφη; μὴ γνωσθῇς οἷος ὧν τυγχάνεις, ἀλλ᾽ 
οὐχ οἷος προσποιῇ. 

Κάτοπερρον (γὰρ) εἴδους χαλκὸς ἐστ᾽, οἶνος δὲ γνοῦ- 
διὸ. καὶ χαλῶς οἱ παροιμιαξόμενοι λέγουσι τὸν οἶνον οὐκ 

ἕγειν πηδάλια. Ξενοφῶν γοῦν ὁ Τὶ φύλλου, παρὰ Διονυσίῳ 

ποτὲ τῷ “Σιχελιώτῃ πίνειν ἀναγκάζοντος τοῦ οἰγοχόου, προσ- 
αγορεύσας ὀνομαστὶ τὸν τύραννον. Τί δὴ, ἔφη, ὦ Διονύ- 

12 8 σιξ, οὐχὶ χαὶ ὃ ὀψοποιὸς ἀγαϑὸς ὧν καὶ ποιχίλος ἀναγχά- 

ζει ἡμᾶς εὐωχουμένους ἐσϑίεεν καὶ μὴ βουλομένους, ἀλλὰ 
κοσμίως ἡμῖν παρατίϑησι τὴν τράπεξαν σιγῶν; καὶ ὁ 
“Σοφοχλῆς δὲ ἐν σατυρικῷ φησιν ὡς ὥρα 

Τὺ. πίνειν πρὸς βίαν. 
ἴσον κακὸν πέφυκε τῷ ΜΕΝ βίᾳ.. 

ὅϑεν εἴρηται χαὺ τὸ νυφῖ 
Οἶνος ἄνωγε γέροντα καὶ οὐχ ἐϑέλοντα χορεύειν. 

“Σϑένελός τε ὃ ποιητὴς οὐ καχῶς εἴρηκεν 

427 6. τετελευτηχύσι) τετελευκόσν Β.. φομίζεν Ὁ, νομίζειν ῬΥ͂Ι,, 
τὸν οπι. Β. βελεροφόντην Β, Πεσὸν ἴ,. πέσον ΡΥ, 

λέληθεν Τι. λέχηϑεν ΡΥ. ξένος --- Περιάνδρῳ τῷ Ἀορινϑίῳ δαά. 

ΑΒΓ, οπι. ΡΥ: ὑἘ" ᾿ 
427 ἴ. Κἀτοπερον) ΑΘΒΟΌΥΙΣ ὙοΓΒὶ5 ἀρὰ Βεοθαδαπι ΕἸΟΣΙ, 

ΧΥΠ͵Ι, 13. νοὶ]. 1. Ρ. 362. ἐστ᾽ ΨΙ,. ἐστὶν ΛΒΟΡ. ᾿ Γρύλλου] 
γρύλου Β. Ζιονυσίῳ 1.,. διονύοῳ ῬΥ͂. αὖ δὴ ΑΌ. τί δὲ ΡΥ, 

428 ἃ. σοφοχλῆς δὲ ΔΑ. δὲ οπι. ΡΥ͂Ι,. Ἐδὲ ἵγαρτῃη, 43. Ρ, 680. 
ἐν ᾿ς . σατυρικῷ οὔπι. Ιδσιπδα ἱπάϊοίο Ρ. ἐν σατυρικῷ ΑΒ. ἐν 

δράματι σατυριχῷ Ψ].. ᾿ φησιν οπι, Β, Τὸ πίνειν πρὸς βίαν) 

1, ροθδέιν τὸ πρὸς βίαν πίνεινι, ὅϑεν εἴρηται καὶ τὸ] Οοπιρᾶνα 
ἘπΙρΡΗΪ Ἰοοῦπι ΤΥ, ν. 134 ο, δ᾽ ἔογίαββ Ὑθτὰ οϑὲ ΕἸιβίδί! 50}1- 

Ρίυγα οὐκ ἐϑέλοντας, 
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Οἶνος καὶ φρονέοντας ἐς ἀφροσύνας ἀκαβάλδες 
υὁ δὲ Ψωκυλίδης ἐ ἔφη 

Χρὴ δ᾽ ἐν συμποσίῳ κυλίχων πριν σαομενάῶν 
ἡδέα κωτίλλοντα καϑήμενον οἰνοποτάζξειν. 

ἔτι δὲ καὶ νῦν τοῦτο. παραμένει παρ᾽ ἐνίοις τῶν ᾿Ἑλλή- 
ψων. ἐπεὶ δὲ τρυφᾶν ἤρξαντο χαὶ χλιδῶσε, κατερρύησαν. 

ἀπὸ τῶν δίφρων ἐπὶ τὰς “λίνας, καὶ λαβόντες σύμμαχον 
τὴν ἀνάπαυσιν καὶ ῥᾳστώνην ἀνειμένως ἤδη. καὶ ἀτάκτως 

ἐχρῶντο τῇ μέϑη; χορηγούσης οἶμαι τῆς παρασχευῆς εἰς 
τὰς ἡδονδο. 

32, Ζιὸ καὶ Ἡσίοδος ἐν ταῖς “Ποίαις εἶπεν 
ὲ Όῖϊα Διώνυσος δῶχ᾽ ἀνδράσι χάρμα καὶ ἄχϑος, 

ὅστις ἄδην πίνει, οἶνος δέ οἱ ἔπλετο μάργος, 
σὺν δὲ πόδας χεῖράς τὲ δέει γλωσσάν τε γόον τὸ 
δεσμοῖς ἀφραστοισι" φιλεῖ δέ ἑ βαλθαχῥοι ὕπνος. 

καὶ Θέογνις δέ φησιν 
Ἥχω δ᾽ ὡς οἶνος χαριέστατος ἀνδρὶ πεπόσϑαι, 

οὔτε τι νήφων εἴμ᾽ οὔτε λίαν μεϑύων. 
ὃς δ᾽ ἂν ὑπερβάλλῃ πόσιος μέτρον, οὐκ ἔτ᾽ ἐχεῖνος 

ἂ τῆς αὑτοῦ γλώσσης καρτερὸς οὐδὲ νόου" , 

ὅ μυϑεῖται δ᾽ ἀπάλαμνα, τὰ γήφοσι γίγνεται αἱσχρά 
αἰδεῖται δ᾽͵, ἔρδων οὐδὲν, ὅταν μεϑύῃ, 

428 νυ. Φωκυλίδης] ἘΤ, 7. Ρ. 444, ὠ περινισσομενάων ΟἹ,. πεὶ 
ρινισομενάων ἈΡΨ. πυρὴ ψισομενάων Β, “Ἡσίοδος] Ἐκ. 43. 
᾿Ἡοίαις] οἵαις Β, 

428 ο, Ψ. 1. ἄχϑος ἘυπηκΚοηϊυ5 Ἐρ᾽βὲ, οὐἱξ, . 115. ἐσ βουΐο 
Ἦρτο. ν. 400. υδὲ :άοπι υϑυβὺβ Ἰοριέαν. ΠΥΡῚ ἔχθος. ΡΥ. 2. πί-- 

νει ῬΨΙ,. πίνῃ ΑΒ, πίνον Ὁ. ἔπλετο] ἕπτετο Β. Θέογνις) ΨΥ. 
477. ΒΕΚΚοτ. 1. κω) δείξω ΤΠΘοΡ Ια ΌΧΙ ἀδίθυιογ 5: 

ΤΩΘΊΙΟΥ 65. ἥξω, ν. 2, ἀρυᾶ Ἱπουρπηίάοπι οὔτε τὶ γὰρ νήφω οὔτε 

λίην μεϑύω. Ψ. 3. ὑπερβάλλῃ. ΨΊ,. ὑπερβάλῃ ἈΡ, ὕπερβάλοι Ὁ..- 
οὐκ ἔτι κεῖνος ὙΠΘΟΡΠΪ85. 

428 ἃ. Ψ. 4. αὐτοῦ Ο εὲ ὙΠεορηϊ5. αὐτῆς ΡΥΠ.. γλώσσης} 
Τοροθαξιν γνώμης. ΟΟΥΓΟΧῚ ὁχ ΤΒρορηΐάο. ν. 8. δ᾽ ἀπάλαμνα 
Ι,. δὲ πάλαμνα ΡΥ. νήφοσι Β οἱ ΤΠποορπΙ 15 οοάοχ Μαυείπ θη... 
1, ροθδέαν νήφουσιν. νηφῶσιν Ῥ, γίγνεται Ἀ,. γίνεται Β. γίνετ᾽ 

ΡΨ. Ψ. 6. δ᾽ ἔρδων] δουθοῦδίαν δ᾽ ἕρδων, δ᾽ ἕρδων Β, 
ΑΤΗΕΈΝΑΕΥ5, ΠΠ. 61 



ο45.ϑ ᾿ 

τὸ πρὶν ἐὼν σώφρων. τε καὶ ἥπιος. ἀλλὰ σὺ ταῦτα 
γιγνώσχων μὴ πῖν᾽ οἶνον ὑπερβολάδην. 

σρὺν μεϑύειν. ἄρξῃ δ᾽, ἀπανίστᾶσο, μή σε βιάσϑω 
. γαστὴρ ᾽ ὥστε χαχὸν λάτριν ἐφημέριον. ὰ 

“ἡνάχαρσίς τε ὃ σοφὸς ἐπιδεικνύμενος τὴν τῆς ἀμπέλου ᾿ 

ε δύναμιν τῷ τῶν “Σχυϑῶν «βασιλεῖ, καὶ τὰ χλήματα αὐτῆς. 
δειχνὺς, ἔλεγεν ὡς εἰ μὴ καϑ' ἕκαστον ὅτος. ἔτεμνον οὗ 
Ἕλληνες τὴν ἄμπελον, ἤδη κἂν ἐν ΣΣχύϑαις ἦν. 

833. Οὐ καλῶς δὲ οἱ ἈΝ οὐτας καὶ γράφοντες τὸν 
“Διόνυσον, ἔτι δὲ οἱ ἄγοντες ἐπὶ τῆς ἁμάξης διὰ μέσης τῆς 

ἀγορᾶς οἰνωμένον. ἐπιδείκνυνται γὰρ τοῖς ϑεαταῖς ὅτι καὶ 
τοῦ ϑεοῦ χρείττων ἐστὶν ὃ οἶνος. καίτοι ; οὐδ᾽ ἄν, οἷ- 
μαι, ἄνϑρωπος σπουδαῖος τοῦϑ᾽ ὑπομείνειεν. ἘΓΟ ὅτι 

κατέδειξεν ἡμῖν τὸν οἶνον ̓ διὰ τοῦτο ποιοῦσιν αὐτὸν οὕ- 

τως δεωκείμενον, δῆλον ὅτι καὶ τὴν Δήμητρα ϑερίξουσαν 

ἢ ἢ ὀσθίουσαν ποιήσουσιν. ἐπεὶ καὶ τὸν «Αἰσχύλον ἐ ἐγὼ φαίην. 
ἂν τοῦτο διαμαρτάνειν" πρῶτος γὰρ ἐχεῖνος καὶ οὐχ, ὡς 
ἕνιοίὶ φασιν, Εὐριπίδης παρήγαγε τὴν τῶν μεϑυόντων ὄψιν 
εἰς τραγῳδίαν. ἐν γὰρ «τοῖς Καβείροις. εἰσάγει τοὺς περὶ 
τὸν ᾿Ιάσονα με εϑύοντας. ἃ δ᾽ αὐτὸς ὃ τραγῳδιοποιὸς ἑ ἐποίει, 

ταῦτα τοῖς ἥρωσι περιέϑηκε" μεϑύων γοῦν ἔγραφε τὰς 
τραγῳδίας. διὸ καὶ “Ξοφοκλῆς αὐτῷ μεμ(βόμενος ἔλεγεν 
ὅτι, Ὦ Αἰσχύλε, εἰ χαὶ τὰ δέοντα ποιεῖς, ἀλλ᾽ οὖν οὐκ 

εἰδώς γε ποιεῖς" ὡς ἱστορεῖ Χαμαιλέων ἐν τῷ περὶ «ἀϊσχύ- 
429 λου. ἀγνοοῦσί τε οἱ λέγοντες πρῶτον Βπίχαρμον ἐπὶ τὴν 

σχηνὴν παραγαγεῖν μεϑύοντα" μεϑ᾽ ὃν Κρατητα ἐν 1 εἰ- 

- δ 

ν. 7. τέ καὶ ἤπιος) τότε νήπιος ἹΠοοΟσπίβ. ΡΥ. 8. γιγνώσχων Β. 
γινώσκων ῬΨῚ.. Υ. 9. μεϑύειν ΑΒΟΡ, μεϑύειν δ᾽ ΜΠ. ἄρξῃ 
δ᾽ ΑΟΡ οἕ υἱὲ ορίποσ Β, ἄρξῃ γ᾽ 2. ὀ ὀ ῴἜητ᾿Αἰνάχαρσίς τε] τε οπι. Β. 

428 6. ἔτι δὲ Β. 1ω6ᾳοθαΐαν ἔτι τε. 

428 ἔ. «οὔτο] τοῦτό γε Ὁ, εἷς τραγῳδίαν Β, ἐς τραγῳδίαν 
ΡΥΙ.. σουξ, 1. Ρ. 17 ες. καβείροις ῬΨΤ,. καβίροις ΑΒ. ᾿Ιάσονα] 

ἐάσωνα Α. τραγῳδιοποιὸς Α. τραγφδαπδιὸς Ργν". Σοφοκλῆς} 

Οοπῆ, 1. Ρ. 22 ἃ. ἀλλ᾽ οὖν} ὅμως Ἐπιδέδ 5 Ρ. 1598, ὅ9. 
ἀγνοοῦσί τε ΑΒΡ, ιἀγνοοῦσί γ᾽ ὙΠ... ἀγνοοῦσι δ᾽ 6. 

4729... παραγαγεῖν ΑΒΟ, ἀγαγᾶν ΨΠΠ,, οἰμἰϑῖε Ρ. 
δα μονα οσσενια» 



} 949 

τοσι. καὶ “λκαῖος δὲ δ' μελοποιὸς χαὶ “Ἀριστοφάνης ὁ κῶς. 
μῳδιοποιὸς μεϑύοντες ἔγραφον τὰ ποιήματα, πολλοί τὲ χοῖ 
ἄλλοι μεϑυσκύμενοι λαμπρύτερον ἐν τῷ πολέμῳ “ἡγωνίσαντο. 

παρὰ δὲ “Τοκχροῖς τοῖς ᾿ἐπιξεφυρίοις ἐΐ τις ἄχρατον εἶπιε 

μὴ προστάξαντος ἰατροῦ ϑεραπείας ἕνεχο,, ϑάνατος ἦν ἢ 
ζημία, Ζαλεύκου τὸν νόμον ϑέντος. παῤὰ δὲ ἹΠασσαλιή- 
ταις ἄλλος γόμος, τὰς γυναῖκας ὑδροποτεῖν. ἐν δὲ Μιλήτῳ 

ν ἔτ χαὺ νῦν φησι Θεόφραστος τοῦτ᾽ εἶναι τὸ γόμιμον-. 
παρὰ δὲ “Ῥωμαίοις. οὔτε οἰκέτης. οἶνον ἔπινεν οὔτε γυνὴ 
ἐλευϑέρα οὔτε τῶν ἐλευϑέρων οἵ ἔφηβοι “μέχρι τριάκοντα 
ἐτῶν. ἄτοπος δὲ ὃ ᾿Δναχρέων ὁ πασὰν αὑτοῦ τὴν “ποίησιν 
ἐξαρτήσας μέϑης., τῇ γὰρ. μαλακίῳ καὶ τῇ τρυφῇ ἐπιδοὺς 
ἑαυτὸν ἐν τοῖς ποιήμασι. διαβέ ἔβληται, οὐχ εἰδότων τῶν 
πολλῶν ὅτι νήφων. ἐν τῷ γράφειν χαὶ. ἀγαϑὺς ὦν᾽ ̓προσ- 
ποιεῖται μεϑύειν οὐχ οὔσης ἀνάγκης. | 

34, Οἱ δὲ ἀγνοοῦντες τὴν τοῦ οϊνου δύναμιν τὸν Ζιά- 
γυσον ̓  φάσχουσι μανιῶν εἰναν αἴτιον τοῖς ἀνϑρώποις, θλασ- 
φημοῦντες οὐ μετρίως. ὅϑεν ὃ ἹΜελανιππίδης ἔφη 

Πάντες δ᾽ ἀπεστύγεον ὕδωρ 
τὸ πρὶν ἐόντεὸ αἀἵδριες οἴνου. 

τάχα δὴ τάχα τοὶ μὲν οὖν ἀπόλοντο, 
τοὺ δὲ παράπληκτον χέον ὀμφάν. 

᾿Ἡριστοτέλης δ᾽ ἐν τῷ περὺ μέϑης φησὶν ἘΟ δδλι ὃ οἶνος 
μετρίως ἀφεψηϑείη } πινόμενος ἧττον μεϑύσχει. τὴν γὰῤ 
δύναμιν ἀφεψηϑέντος αὐτοῦ ἀσϑενεστέραν γίγνεσθαι. με- 

ϑύσκονται δὲ, φησὶν, οἱ γεραίτεροι τάχιστα, δι᾿ ὀλιγότητα 

[τ 

ὅ' κωμῳδιοποιὸς Α. ὃ κωμῳδοποιὸς ῬΥ͂Τ,. οπιΐδίε Β. τε καὶ] Να- 
1ἴπι ν6] καὶ ἀδ]οτί γῈὶ δὲ καὶ βουῖθί, ἕνεχα] χάριν Β. 
μασσαλιήταις Ὁ, μασσαλεήταις ΑΒ. μασσαλιώταις ΡΥ. Οὐδ, δὰ ΧΙ. ν᾿. 
801 ἀ. 

429 ἢ. παρὰ δὲ “Ῥωμαίοις ΜίάΘ Ῥ- 440 ὁ. αὑτοῦ) ϑονῖθ6- 

θαΐαγ αὐτοῦ. τῇ τρυφῇ] τῇ οπι. Β. 
429 ο. Ψ. 2. ἀιδρίες οἶνον Β. ν. 8. ἀπώλοντο (ἄσθοραδΐς 

ἀπόλοντο) δομυν βῆ. ἀπωλαύοντο Α. ἀπολαύοντο Ρ. ἀπελαύοντο Ψ1.. 

ΝΊΒΙΙ ὁποέδέυπι οχ Β, φιθπὶ υἱχ ογθἄαπι ἴπ ἀπελαύοντο ΟΟμΒομπέϊγο, 
Ηοο φοηΐπι Ναβυνὶ ἱπυθπέιπι 6886 υἱθξαγ, Ψ. 4. τοὶ 1,. τῷ ΡΥ. 

τὸν Ῥ, ᾿Αριστοτέλης δ᾽] δ᾽ οπι. Β, φησὶν οπι. Β. χίγνε- 
σθαι) γίνεσθαι Β. μεθύσκονται δὲ Β, μεϑύυσκονταί τε ΡΥ. 

01." 
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χαὶ ἀσϑένειαν τοῦ περὺ αὐτοὺς ἐνυπάρχοντος φύσει ϑὲρ- 
ἃ μοῦ. καὶ οἱ παντελῶς δὲ γέοι τάχιον μεϑύσχονται, διὰ τὸ 
πλῇϑος τοῦ ἐνυπάρχοντος. ϑερμοῦ" τῷ γὰρ ἐκ τοῦ οἴνυ 
προσγινομένῳ χρατοῦνται ῥᾳδίως. μεϑύσκονται δὲ χὰν τοῖς Ὁ 
ἀλόγοις ζώοις ὕες μὲν σταφυλῆς στεμφύλων χορτασϑέντες, ᾿ 

“χαὶ. τὸ τῶν κοράχων͵ καὶ τῶν κυνῶν γένος τὴν οἰνοῦτταν 

λὰ 

γούττη. “ 

Τὸ δ᾽ ἐνδελεχῶς μεϑύειν 
(φησὺ Κρώβυλος ἐν “πολιπούσῃ) 

8 τίν᾽ ἡδονὴν ἔγχει; 

ἀποστεροῦντω ξῶνϑ᾽ ἑαυτὸν τοῦ φρονεῖν, 
ὃ μέγιστον ἡμῶν ἀγαϑὸν ἔσχεν ἡ φύσις; 

χαὶ 4λεξιρ δὲ ἐν τῇ τοῦ Φρυγίου διασχευῇ φησιν 
Ἐὶ τοῦ μεϑύσκεσϑαι πρότερον τὸ χραιπαλᾶν 
'παρεγίγνεθ᾽ ἡμῖν, οὐδ᾽ ἂν εἷς οἶνόν ποτε 
προσίετο πλεῖον τοῦ μετρίου. νυνὶ δὲ τὴν 
τιμωρίαν οὐ προσδοχῶντες τῆς μέϑης 
ἥξειν προχείρως τοὺς ἀκράτους πίνομεν. 

Γ τὸν δὲ Σαμαγόρειον οἶνον καλούμενον φησὶν ὁ ᾿'Δριστοτέ- 
λης ἀπὸ τριῶν κοτυλῶν κερασϑεισῶν μεϑύσχειν ὑπὲρ τεσ- 
σαράκοντα ἄνδρας. 

35. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ὁ Δημόκριτος χαὶ 'πιὼν ἔφη ν΄ Τού- 

τοῖς εἴ τις ἀντιλέγειν ἔχοι, παρίτω. ἀκούσεται γὰρ κατὰ 
τὸν ἵνηνον 

Ϊ 

| 
Ι 

τῶν ᾿ χοράκων πὰ τῶν μὲν οἴνῳ, τῶν δὲ τῇ οὐ- 

᾿ 
᾿ 

ἐνυπάρχοντος --- διὰ τὸ πλῆθος τοῦ δαᾶ, ΑΒΙ,, ὁπ. ΡΥ͂. φύσει 
ΒΟ. φησὶ 1... ,,7Γχ Ο(αδαμδοηὶ δχοημιρῖο οαϊοηῖα Βαβϊοοη 88. φύσει πο- 
ἑαίμν: ποϑοῖο τἰγηὶ ἐς οοαλοθ Αοοίαπο απ ἐς ορὶϊοηια.“6 δον οἰ 5; 

δὲ ψέου τἀχιον] τε νέοι τάχυον Β. 

4320 ἃ, ὕες ΡΥΙ,. ὕμες Β. ΟΥΟΌΨΙ νΘΥΒῈ5 Γοροέϊέ ν᾿. 448 ἔ, 

᾿Απολιπούσῃ 4483. ᾿Απολειπούσῃ ἴ.. ἀποδευπνούσῃ ΡΥ͂. 

429 ο(Υ. 2. φρονεῖν. 443. Τιθτὶ σωφρονεῖν. ᾿Ἄλεξις δὲ] δὲ 
θη, Β͵ φήσιν οἷη. Β. Μ΄. 2. παρεγίνεϑ᾽ Δ, προσεγίνεϑ'" Ό, 
παρεγένεϑ" ῬΨῚ,. Νν. 8. δὲ οἱ. Ρ, 

429 ἢ, σωμαγόρειον ὕὈνΙ,. σαμαγόνιον Β, σαμαγόνειον. ΠΙΒΡΊ Ραμ 6 
ΟλβαθοηΣ. σαμόγειρον ΟΡ 0 Π16 ἩθΟ ϑΟΠ 6111, πο Ὁ. ὁ ἀριστονέλης 
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“Σοὶ μὲν ταῦτα δοχοῦντ᾽ ἔστω ὃ "ἐμοὶ δὲ τάδε, 

ἐγὼ δ᾽ ἐπεὶ παρεξέβην : περὶ τῶν ἀρχαίων χράσεων διαλε: 

γόμενος, ἐπαναλήψομαι τὸν λόγον, τὰ ὑπὸ" ““λκαίου τοῦ 

480 μελοποιοῦ λεχϑέντα ἐπὶ νοῦν μανόν τὴ φησὶ γάρ που 
οὗτος ἐς 

Ἔγχεε χέρνωις ἕνα καὶ δύο 
ἐν τούτοις γάρ, τινὲς οὐ τὴν χρᾶσιν οἴονται λέγειν αὐτὸν, 
ἀλλὰ σωφρονικχὸν ὄντα χαϑ'᾽ ἕνα χκύαϑον ἄκρατον πίνειν, 

καὶ πάλιν κατὰ δύο. τοῦτο δὲ ὃ Ποντικὸς “Χαμωιλέων ἐνδέ- 
δεέχται τῆς ““λχαίου φιλοινίας ἀπείρως ἔχων. χατὰ γὰρ πᾶ- 

σαν ὥραν χαὲ περίστασιν πίνων ὃ ποιητὴς οὗτος εὑρίσχεται. 
χειμῶνος μὲν ἐν τούτοις 

Ὕει μὲν ὃ Ζεὺς, ἐχ δ᾽ ὀρανῶ μέγας 
χειμὼν, πεπάγασιν δ᾽ ὑδάτων δοαί. 

Ὀ χάββαλλε τὸν χειμῶν᾽, ἐπὶ μὲν τιϑεὶς 
πῦρ, ἕν δὲ κίρναις αἶνον ̓ ἀφειδέως 

μελιχρὸν, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσῳ 
μαλϑαχὸν ἄμφι γν γνάφαλλον. 

ϑέρους δὲ 

» "ο΄ τα, “ὦ 

Ἀ. δ οπι. ΡΥ. . δοκοῦντ᾽ ἔστω ἀφαϊ᾽ οχ ΙΧ. Ρ. 8307.6. δοὸΞ- 
χκοῦντ᾽ ἐστ᾽ ἈΡ. δοκοῦντες τ᾽ Β. δοκοῦντν Ο. δοκοῦντ᾽ ἐστὸν ὙΠ). 
τὰ ὑπὸ Οαϑαῦθοπιβ. Πυἱθτὶ τὸν ὑπὸ. ἴθ Ὁ ᾶδο Ὀμ558." Ῥάκαμα 
ΔΒ. τοῦ ἀλκαίου ΡΥ]. οὗτος] οὕτως ϑομννοῖβῃ. 

430 ἃ. Διοδοὶ γϑῦθα σϑρϑίϊε μᾶο. ραρίπα ἃ οὐ. ΧῊ ρυ. 48} ἃ.: 
ππᾶο ἔγχεε ΤΟρΡοβιζαμπι ο5(. Γϊγὶ ἔγχευε. ᾿ κέρναις] κέρνα εἰς ΑΒΡ, 

κίρνα εἰς 1. τούτοις ῬΨΊ,. τοῖς ΑΒ. ἐνδέδεκται ἊΒ,. ἔγε 

δέδεικται ῬΥΤ,, Ῥταοδίαξ ἐκδέδεχται: οοπῖ, ἢ. 480 6. ὅδ αιιο΄ δήπιο- 

πυϊς ϑομνν οἰ ρἢ. Ψ.1. ἐκ ΑΒΡ, ἐν Ψ],, ὡρανῶ ΑΒ. ὠρανῷ 

1,. ἀρανῶ Ψ. Βοοίθ ἃ0 8118 ὁρανῶ σογγδοίιιπι : ἅπια ἔογπιὰ Αἰοδεθνὶ 

τἰβὰπὶ 6586 ἐθϑ8ι15 οϑὲ Ἠθιοαϊδηιι5 ἸΔΠΊ μονήρους λέξεως, Ἂν 7, 27. 
" 

ν. 2. πεπάγασε ῬΥΙ,, πεπήγασι Β, οἰὐτύμασι Α. τὐβδηα Τὰ; ΨΘΥΞΙΙ5 ἈΝ 

ἅτο οπιϊ 51}. 
430 ". Υ. 3. κάββαλλε Ὑ,. κάμβαλλε ΒΡ. ν. 4. κίρνεις ἴ,. 

κιρναίς Ψ. κιρναῖς ΔΡ, κιρνὰς Ὁ. ν. δ. 6. οἱ. Ὁ. τ ΚΝ. 8. 

ἄμφὲ κόρσᾳ] ἀμφικόρσαι Ῥ. ἀμφικέρσαι Β. Ψ. 6. ἀμφὶ γνόφαλλον 

ΡΥ. ἀμφιγνόφαλλον Β. ἀμφὶ γνάφαλλον 1... Τπάϊοαν! Ἰασιπδᾶτη., ἃ ἃ}Π115 

ΔΙΙΟΥ οχρθίαπι, ἀμφυτέϑει, ἀμφυτιϑεὶς, ἀμφιβαλών. Τέγγε - 

καύματος] Διί] Αἰμοπᾶθιιβ 1. Ρ. 22 6. νογϑυπι. ΡΡΐπιτπι Ια ΟἾνα5 

Μοτα]. Ρ. 698 ἃ. (ψ δά δαπο Ἰοοῖῆν τοϑροχὶς 1014, ν. 1047 ἀ.) 

ΘΟ 5 ΧΥΠΙ, 11. Μαογονία5 ϑδαΐαγη, ΨΠ, 15. νϑγβαπι ρυϊπαηι εἰ 
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Τέγγε πνεύμονας οἴνῳ " τὸ γὰρ ἄστρον. περιτέλλεται" 

ἃ. δ᾽ ὥρα χαλεπὰ, πᾶντα δὲ δίψαις ὑπὸ καύματος. 
τοῦ δὲ ἔαρος 

Ἦρος ἀνϑεμόεντος ὁ ἐπάϊον ἐρχομένοιο. 
χαὶ προελϑὼν , 

Ἔν δὲ κίρνατε τῶ μελιαδέος ὅττι τάχιστα 
κρατῆρα... ᾿ 

ἐν δὲ τοῖς συμπτώμασιν 
Οὐ χρὴ κακοῖσι ϑυμὸν ἐπιτρέπειν, 
προχόψομεν γὰρ οὐδὲν ἀσάμενοι, 
ὦ Βυκχί. φάρμαχον δ᾽ ἄριστον, 
οἶνον ἐνεικαμένοις μεϑύσϑην.. 

ἐν δὲ ταῖς εὐφρόναις ' 
Νῦν χρὴ μεϑίσϑην καί τινα πρὸς βίαν. : 
πίνειν, ἐπειδὴ κάτϑανε Μυρσίλος. ᾿ 

καὶ καϑόλου δὲ συμβουλεύων φησὶν 

᾿ 

γοῦθὰ ὦ δ᾽ ὥρα χαλεπὰ ῬΥΘΟΙΙΒ δὰ Ἠεβοα, Ἔργ. 580, Ρ. 2823. οα, 
(ἀαἰβ. υϑῦθᾶ. τέγγε πνεύμονας οἴνῳ ἘΠπιϑίδι 5. Ρ. 693, 5. 890, 47. 
οἴνῳ τέγγε πνεύμονα τέγγε, φίλης δ᾽ ἀπέχου Κυϑερείης ποι ποπιϊπαίο 

ΒοΓρίογο ἃρροβυῖϊξ δυϊάαβ ἴῃ τέγγε. ὉὋ᾽ ΥΩ]. τέγγε ΑΟ. τέγγαι Β. 
τέγγη ΡΥΤ,. πνεύμονας Ἐϊαδέδεμειι5. δογιθοθαίυν πλεύμονας (πλεύ-ι. 

μωνας ῬῚ. πλεύμονω γὙ6} πνεύμονα οὰπὶ 6110 ατοίοίοπαιιβ. οὲ Β]οπι- 
ΠοΙάυβ, πᾶπι οἶνος οὑπὶ ἀϊσαηηπηο ργοπαυποίαθαπέ Α60165. ἴηγειθο Ὁ 
ψουθογαπι ογϊπ6 οἴνῳ πνεύμονα τέγγε ΔΙμϑπδοαβ Ρ. 22., ΟΜ ΔονΟΡ π8 

εὲ Ργοο]α8. γν. 2. ἃ δ᾽ ὥρα ἀὔβῳ Α,. δὲ δίψαις Β. δὲ δι- 
ψαις ἈΡ, δέδιψαις Ψ. δὲ διψᾷ Ο. δὲ δειψᾷ 1. ἀνθεμόεντος] ἄνϑε-- 

μοῦντος ΒΙοπιο!άιι5. ἐπάϊον ΛΟΡ, ἔπαιον Ψί,. ἐπ᾿ ἀϊόν᾽ τοῖος 
ἴοπᾶυβ.,. χίρνατε] κιρνᾶτε ΑΒ. κιρνᾶταν Ο, κίρνα τὰ Ῥ. χίρνα τὸν, 
κέρνῳ τὸν Ἐ,, κίρνα ΒΙομι 6] 41.5, τῶ ΒΌΡΘΙΒΟΓΙΡίΟ τοῦ ἃ. τοῦ ΒΟ. 

τῷ ΡΥΨΙ, μελιαδέος] μελιηδέος ΒΟ, Ῥχοχίπιαπι ἔγαρπιθπέαπι οπι. Ο, 

ΕΟ 1, χακοῖσν Β, κακοῖσιν ὈΥ͂Τ,, ϑυμὸν Η. δίρρμδμηνβ. οέ 

Οαβδυθοπιιβ. Γἰθγὶ μῦϑον. Υ. 2. ἀσάμενοι] ἀσάμενος Β. 
480 ς. Υ: 3. βυκχί ἈΡ, βυγχί Β. βακχί ΝΙ,. ἘΠ ΤΟΙ, Μ.. Ρ. πτι ᾿ 

47. Βύκχις: ὄνομα «Αϊολικὸν, παρὰ τὸ βάκχος βάκχεξ καὶ βύκχις, ὡς 

ἵππος ἱππὶς καὶ οἴκος οἰχὶς, καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς υ, ὡς βάϑος βυϑίς. | 
ι ἢ μεϑύσϑην ἈΒΡ. μεϑυσθήῆναυ ΨἹΤ,. χρὴ μεϑύσϑην Βαυξζίπιδῃ- 

ΔΒ ἴῃ αταμπιπι. Οἵ. γ0]. ΠΠ. 1. ρ. 186, 1μοροραῦιν χρὴ μεϑύοχειν. 

καὶ χϑόνα πρὸς βίαν παίειν νἱν ἀοοίαβ ἀραᾷ Αδπι. Ῥογέμμι δὰ 
ἔταδια, ἰγγῖο, οχ Ἠυδε Οδγπι. Ι, 37. ΝΝμπο οεὲ ὑἱδοπμηι, ππὸ 

Ῥεάδ ἤδογο ρεϊϑαμᾶα {δϊζι8. πίγευν Η. ϑιορίιαμπιβ δὲ Οὐδ ΟΠ 15, 
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" Μηδὲν ἄλλο  φυτεύδῃς πρότερον δένδρξον ἀμπέλω, 
πῶς οὖν ἔμελλεν ὃ ἐπὶ τοσοῦτον φιλοπότης νηφάλεος. εἶναι 
χαὺ καϑ' ἕνα χαὶ δύο χυάϑους πένειν; αὐτὸ γοῦν τὸ 
ποιημάτιον, φησὶ “Σέλευκος, ἀῤααθοιριις τοῖς οὕτως ἐχ- 
δεχομένοις. φησὶ γὰρ 

-ἹΠΠ νωμεν" τέ τὰ λύχν᾽ ἀμμένομεν;. δάχτυλος ἁμέρα. 
κάδδ᾽ ἄειρε χυλέχναις μεγάλαις. ν αἴτα, ποικίλαις. 

οἶνον γὰρ “Σεμέλας χαὺὶ Διὸς. υἱὸς. λαϑιχαδέα 

ἀνϑρώποισιν ἔδωκ᾽, ἔγχεδ κίρναις ἕνα χαὶ δύο 
πλείαις χακχέφραλᾶρ" ἃ δ᾽ ἑτέρα τὰν ἑτέραν κύλιξ 
ὠϑείτω. 

ἕνα πρὸς δύο. ῥητῶς κιρνάναι κελεύων, 

80. “Ὃ δ᾽ ᾿Δναχρέων ἔτει ζωρότερον, ἐν οἷς φησι 
Καϑαρῇ δ᾽ ἐν χελέβῃ πέντε τε καὶ τρεῖς ἀναχείσϑω: 

Φιλέταιρος δ᾽ ἐν Τηρεῖ δύο ὕδατος. πρὸς τρεῖς ἀχράτου, 

λέγει δὲ οὕτως 

Πεπωχέναι δοχεῖ τὸν χατὰ δύο 

καὶ τρεῖς ἀχράτου.: 

1 ΒΥ} πονεῖν. 2͵ηδὲν ΒΑ51}}.ὄ 1, οἱ Ο, μηϑὲν ΑΒΡΨ, ὠδὄδέώνδρεον 
Βεμεοῖιθ δ Ἡοτδΐ Οάγπι. 1. 18, 1, Ναϊϊαηι, ΤέαγΘ, βαογα υἷε 
φῦῦμβ βουογὶβ αὐογεης. ΤΑΛΌΤῚ δένδρον. φιλοπότης} φιλοπώτης Α. 

430 ἃ. θὲ ΑἸοαοὶ γνογβίθυθ π8θο ἐδπέιπι ροϑυϊέ Ο πίψωμεν --- 
σβέννυμεν. . 1. Τιοροθαΐα τὸν λύχνον σβέννυμεν. τὸν λύχνον ἀμ-- 
μένομεν ΧΙ, Ρ. 451 ἃ. τὰ λύχν᾽ ἀμμένομεν ῬΟΥΒΟΠαΒ, Νν. 2. ἄειρε 
ἀθαϊ οχ 481. Τιοροθαΐαι ἀνάειρε. ἀναείρη Ῥ, ἀὐτα οὐηϑοῦ 16- 
προ ϑὶ5. ΠΥ α τὰ- ποικίλαις ϑοῃννεῖρη. Τρ οθαΐαχ ποικίλα. ΑἸ1-- 

ἐεν οογιιρέιπι 481. Ψ. 3. οἵνον 481. ΠΑ ΛΌΓΙ οὗνος. γὰρ (Σε- 
μέλας 1,. γάρ σε μέλας ΡΥ. λαϑικάδεα ϑομν οῖρι. λαϑικάδε" 1,. 
λάϑι καδὸ Ψ. λάϑι καδδὲ Ρ, λαϑικαδ᾽ ἐὰν Β. ν. 4. ἔδωκ᾽] 1 τι 
ἔδωχεν. πίρναις] κιρναις Δ. κιρνᾶς Ῥ, κιρνὰς ΟΥ.. Οοπΐ, δᾶ ρ. 

430 ν. γ. ὅ. πλείαις ϑ ον ΘΙ ΕΒ, Τ θτὶ πλέαις. πλείους Ομ 550 

δύο 481. "χκαχχεφαλᾶς ῬΟΙΒΟΠΕ8Β. χάκ κεφαλᾶς ΡΥΙ.. κἀκχεφαλαῖς Β. 

ἃ δ᾽ ἑτέρα Ῥογβοπιιϑ. δ᾽ ἁτέρα Ὑ].. δ᾽. ἅτερα ΒΡ. Υ. 6. 
ὠϑείτω] ὠϑήτω Ῥ. ῥητῶς --- Τηρεῖ δύο αὰ. ΑΒ], δέ Ἰερὶε ορῖ- 
(0Ππ|65 διιοίοτ. ὁπ. ΡΥ, ζωρότερον] ζωρότερον κιρνῶν (Ὁ, 
πέντε τὲ χαὶ] ἴθ σουδέυν πέντε καὶ. τρεῖς] τρὶς Α, δ᾽ ἂν δ΄- 

ἀϊα οχ Α. δὲ οὕτως ΛΒΡ. δὲ οὗτος Ψ],. ΡΗΠοίΔοΥΣ σοῦθὰ δξίυ- 
ιεὲ Βυπέδεμιιδ Ρ. 1024, 580, δοκεῖ} δεῖ ΕΠιβύδε 8, πὸ Οἱ 
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Φερεκράτης δ᾽ ἐν Κοριαννοῖ οἰ ὕδατος πρὸς τέσσαρας 
οἴνου. λέγων. ὧδε 
Ἷ δ “ἰρο ἔστ᾽, ὦ Γλύχη. 

Β. ὑδαρῆ ὑνῴμν σοι. «4. παντάπασι μὲν οὖν ὕδωρ. 
τί εἰργάσω; πῶς, ὦ καταράτοτ᾽ ᾽ ἐνέχεας ; 
1. δυ᾽ γυγύσω ὦ μάμμη. Α. τί δ᾽ οἴνου; Γ΄ τέτ- 

ταρας. ἶ 
“4. ἔρρ᾽ ἐς κόρακας" βατράχοισιν οἰνοχοεῖν σὲ δεῖ, 

᾿ Ἔφιππος δ᾽ ἐν Κίρχῃ τρεῖς πρὸς τέτταρας 
Οἶνον πίοις ἂν ἀσφαλέστερον πολὺ 

ὑδαρῆ. 5. μὰ τὴν γὴν, ἀλλὰ τρία καὶ τέτταρα: 
“4. οὕτως ἄκρατον, εἰπέ μοι, πίει; Β. τί φής; 

37. Ἴσον ἴσῳ δὲ Τιμοκλῆς ἐν Κονισάλῳ 
“Πατάξω τ᾿ ἴσον ἴσῳ ποτηρίοις 

μεγάλοις, ἅπασαν τὴν ἀλήϑειαν φράσαι. 
4.31 χαὶ '“ἅλεξις ἐν Δορκίδι ἢ “Ποππυζούσῃ 

Τῆς φιλοτησίας ἐγὼ 
μεστὰς προπίνω, ἴσον ἴσῳ χεχραμένας." 

καὶ. ἐέναρχος ἢ Τιμοχλῆς ἕν Πορφύρῳ 
Μὰ τὸν Διόνυσον, ὃν σὺ χάπτεις ἴσον ἴσῳ: 

430 6, δ' ἐν οπι, Β, ; φερεκράτης δέ που φησὶ παντάπασιν 

ὕδωρ εἰργάσω --- σε δεῖ Ο, Ἐπϑίδεμίυ8 Ὁ. 1024, 50, Φερεκράτης δὲ, 
Φασὶ, πλάσας τινὰ εἰπόντα ὡς παντάπασιν ὕδωρ εἰργάσω, καὶ ἐρωτη- 
ϑέντα, πῶς ὦ κατάρατε; ποιεῖ ἀποκρινάμενον τὸ, ἐνέχεας δύο ὕδατος ὦ 
μάμμη. πρὸς δὲ τὸ ὕδατος τέτταρα, κατὰ δέ τινας οἴνου τέτταρω  ιὲρ-- 

ρέϑη τὸ, ἔρρ᾽ ἐς κόρακας, βατρύχοις οἰνοχοεῖν σε δεῖ. Ψ. 1. "Αποτ᾽ 
ἔστ᾽ ἘνΓανραξι5 1π αἰατ δ Γι ρβ᾽ οπϑῖθιβ ἃ. 1808. γ0]. 1. Ρν. 578. ἀπότες 
ΑΒ. ἀπόϑες ΡΥῚ,, σοττγοχὶ οὐπὶ Εγέαταξιο ΠΡτόγαπι βουρίαγαπι, γλύκη 
ὑδαρὴν (ὕδαρην βῖπο δοσοπίᾳ δἐχ Α δποίδίιπι) ἐνέχεεν ΑΒ, γλυκκυδά- 
ρην» ἐνέχεεν ῬΥ͂Ι,. Υ. 2. παντάπασιν Β. Ψ. 3. χαταράτοτ᾽ Ἐτ- 

Γυγἀείι5, ΤΟ θα κατάρατε. Ψ. 4. δύ 1εϊθγὶ δύο. ΟΣ ΤᾺ 
βατράχοισιν] Τιϊοτὶ βατράχοις. δ᾽ ἐν οι. Β. Αἰρκη] κίρες Β. 

4830 ἢ Ψ. 1. Οἷνον] οἴνου Βιροτβογιρέασπι ἱπ Ὁ, ἀσφαλέστερον 
πολὺ οι. (. πολὺ ΑΒΡ, πολὺν Ὑ1.. Υ. 2. ὑδαρὴῆ ΟΥ̓Τ.. ὑδα-- 

θην Δ. ὑδαρὴν Ο ἱπέοι᾽ γϑῦβὰβ δὲ Ρ, ὕδαρυν Β., Ψν. 3. πέεῇ ϑουῖ- 
Βοθδίαν πώ. ΤΙΠπηΟΟΙ18. ν. 1. νἱθ π6 βου ρβϑιυϊέ παταξάτω τις 
ἴσον ---, 

491] ἃ. καὶ “Αλεξις ἐν} καὺ οἵ ἐν οηϊ. Β. Τῆς] τρεῖς ἸΔοοΙ)5ἷτ85 

Ῥ. 234. προπίνω Νἰδὶ προπίνων 5οτῖρδιἔ, δᾷάοπάδ δ᾽ ραγέϊου!α, 
κεκραμμένας, ἱπῖτα κεκραμμένον δὲ 5Β᾽ πι 6 7 1101 Β, χαὺ 

οπι. Β. ἐν οπι. Β, ὃν αἀάϊαϊε ϑομννοῖρῃ. κάπτεις] 
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“Σώφιλος δ᾽ ἐν ᾿Εγχειριδίῳ 
“Συνεχὴς ἄχρατος ἐδίδοτ᾽ ἴσον ἴσῳ. πάλιν 
τὴν μείζον᾽ ἥτουν. 

᾿'ἄλεξις Τοχιστῇ ἢ 'Καταψευδομένῳ 
Μὴ παντελῶς αὐτῷ δίδου 

Ὁ ὑδαρῆ. κατανοεῖς ; ἴσον ἴσῳ μιχροῦ. Β. “καλῶς: 
1. ἡδύ γε τὸ “πῶμα. ποδαπὸς ὃ Βρόμιος, Τρύφη; 
Β. Θάσιος. ὅμοιον καὶ δίκαιον τοὺς ξένους 

πίνειν ξενικὸν, τοὺς δ᾽ ἐγγενεῖς ἐπιχώριον. 
ἐν δὲ "Ὑποβολιμαίῳ 

᾿Ἄπνευστί τ᾽ ἐχπιὼν 
ὡς ἂν τις ἥδιστ' ἴσον ἴσῳ κεχραμένον. 

Μένανδρος ᾿4δελφοῖς 
᾿᾽Οχτώ τις ὑποχεῖν ἀνεβόα καὺ δώδεχα 

. κυάϑους. ἕως κατέσειε φιλοτιμούμενος. 
χατασείειν δὲ ἔλεγον ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς πότοις προπιγόντων, 
τὴν μεταφορὰν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν τοὺς καρποὺς χατα- 
σειόντων. "ἅλεξις δ᾽ ἐν “ποκοπτομένῃ 

Οὐ συμποσίαρχος ἦν γὰρ, ἀλλὰ δήμιος, 
ὃ Χαιρέας, χυάϑους προπίνων εἴχοσιν. 

38. Διόδωρος δ᾽ ὁ “Σινωπεὺς ἐν Αὐλητρίδε 

Ἐπὰν κυάϑους πίῃ τις, ὦ Κρίτων, δέκα, 

βάπτεις Β. ἐδίδοτ᾽] 1Ρυὶ ἐδίδοτο; μείζον᾽" μείζονα ΒΡ, 

491 Ὁ. Ψ, 2. ὑδαρὴῆ Β4511, 1.. ὑδαρῆν Υ. ὕδαρην 5βῖπθ δοοοπέα Α. 
ὑδαρὴν ΒΡ, Υ. 3. ποδαπὸς] ϑογιθοθ δέ ποταπὸς. ποταμὸς Ῥ, 
Τρύφη Μεϊποκιαβ δ ΝΜοπαπάγιπι Ρ, 154. Γι ροθδέυν τρυφῇ. 
Ν. 8. τοὺς δὲ συγγενεῖς ἐπὶ Β. ἀπνευστί τε ἐκπιὼν ΒΡ. ἀπνευστί" 
ἐκπιὼν (510) Ὑ΄. ἀπνευστὶ ἐκπιὼν 1, οἱ δοιινοΙρ., Θαϊο, σοντιρέϊα8 ΧΙ. 
Ῥ. 802 Β., υδἱ μοο ἔγαριηθπίαπι ταρθξιτ, χεχραμένον} κεκρα-: 
μένου ῬοΙΒΟΠι5.. Ἱήηένανδρος] Ῥ. 4. 

451 ο. κατέσειε] Τιορουδίαυτ χατέσεϊσε. ΟοΥΤΟχὶ οχ ῬΠοέϊο τ. 147, 
14. Κατέσειε: λέγουσιν ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς πότοις προπινόντων. ἣ δὲ με-- 
ταφορὰ ἀπὸ τῶν τοὺς καρποὺς χατασειόντων. προπινόντων) Γὰθτὶ 

ὑποπιπτόντων. ΟοτΙοχὶ οχ Ῥμοίϊο. δ᾽ ἐν οπι. Β, ἀποκχοπτο-- 

μένῃ ΑΒΡ, ἀποκοπτομένῳ Ψ],.. Οοηῖ, δὰ ΧΙΠ. Ρ. 562 ἅ. Ῥοϑβὲ 
προπίνων εἴκοσιν ἴῃ 110 118 Βοαυππέιι ὅσον ὕσῳ πάλιν τὴν μείζονα ἤτουν, 

αὐᾶθ 6Χχ ΟΡ 1 Ἰοοὺ (491 ἃ) γϑροιεἐα ἀοϊοπᾶα 6556 νἱάθγαπε Ροτ- 
ΒΟΠῚΒ οὐ δομινοῖρη. Ἐπ ΟἸη 81ξ οριζοπιρ. Ζιόδωρος δ᾽] δ᾽ ὁπι. Β. 

Ψ.1. πίῃ Νδοκίιβ ἀθ ΟΠΟΌΥΟ ρΡ. 174. ΓΑΌΡῚ πίνῃς 
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ἃ εἰ τὸ παρ᾽ ἕκαστον ἐνδελεχῶς ποτήριον 
σίνειν τὸ λοιπὸν τοὺς λογισμοὺς αὐξάνει, 
ταῦτα σχόπει πρὸς σαυτόν. | 

οὐχ ἀγλαφύρως δὲ «Τὔύσανδρος ὁ “Σπαρτιάτης, ὡς ἡ νηδε 
ἩἩγήσανδρος ἕν ὑπομνήμασι, τὸν οἶνον ὑδαρῆ πωλούντων 

τῶν καπήλων. ἐν τῷ στρατοπέδῳ, κεχραμένον ἐκέλευσεν αὖὐ- 
τὸν πωλεῖν, ἵ ἵν᾿ αὑτὸν ἀχρατέστερον ὠνοῖντο. τὸ παραπλή- 

σιον χαὶ ᾿“4λεξις εἴρηχεν. ἐν «Αἰσώπῳ οὕτως 

Κομψόν γε τοῦτ᾽ ἐστὶν παρ᾿ ὑμῖν, ὦ Σόλων, 
6 ἐν ταῖς “ϑήναις δεξιῶς ϑ᾽ εὑρημένον. 

Β. τὸ ποῖον; «4. ἐν τοῖς συμποσίοις οὐ πίγετε 
ἄχρατον. Β. οὐ γὰρ ῥᾷδιον. πωλοῦσι γὰρ; 

5 ἐν ταῖς ἁμάξαις εὐθέως χκεχραμένον, 

οὐχ ἵνα τι χερδαίνωσι, τῶν δ᾽ ὠνουμένων 
σρονοούμενον τοῦ τὰς κεφαλὰς ὑγιεῖς ἔχειν 
ἐχ χραιπάλης. τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽, ὁρᾷς, ᾿Ελληνικὸς 

-ὖῦ πότος, μετρίοισε χρωμένους ποτηρίοις 
10 λαλεῖν τε χαὶ ληρεῖν πρὸς αὐτοὺς ἡδέως. 

Ἶ τὸ μὲν γὰρ ἕτερον λουτρόν ἐστιν, οὐ πότος; , 
ψυχτῆρι πίνειν χαὶ χάδοις" ϑάνατος μὲν οὖν. 

59. »Πίνειν δ᾽ εἰς μέϑην (φησὶν ἐν ἕχτῳ Νόμων 
Πλάτων). οὔτε ἀλλοϑί που πρέπει, πλὴν ἐν ταῖς τοῦ τὸν 
οἶνον δόντος ϑεοῦ ἑορταῖς ᾽ οὐδ᾽ ἀσφαλὲς, οὔτ᾽ οὖν περὶ 
γάμους ἐσπουδαχότα, ἐν οἷς ἔμφρονα εἶναι πρέπει μάλιστα 

.481] ἃ, Ψ. 2. τὸ παρ᾽ ἕκαστον ἐνδελεχῶς Ναορκία5. Τἱδτὶ παρ᾽ 
ἕκαστον ἐνδελεχῶς τὸ, Υ. 3. τὸ ΝΙ,. τε ΒΡ,’ αὐξάνει Νδεο- 
κία5. δέξαιμι ΑΒΡ, ἐξείη ὙΤΙ,. ψ. 4. σαυτὸν ΡΥΨῚ.. αὐτὸν Β. 

ἂν ὑπομνήμασι πὰ. Β. “Τοίδπι πᾶπμο πϑγγδξϊοπθιι οὁπὶ. Ὁ, ἵν" αὖ-- 
τὸν (αβαυθοιτβ, ΕἱΌΥῚ ἕνα τὸν. τὸ παραπλήσιον καὶ δὲ εἴρηκεν Θὲ 

οὕτως οπι. Β. Ψ. 1. ὑμῖν ΑΒΟ, ἡμῖν Ῥ, ὦ «Σόλων ᾿ος 060 

ΜΗ. ροβέ εὑρημένον ΑΒΟΡ, 

431 ο, Ψ. 3. συμποσίοις οὐ] συμποσίοισιν οὗ ἈΒΌ, συμποσίοις ἵν" 
οὗ ῬΥΙ,. πίνετε ΑΡΨΙ,. πίνετ᾽ Ὁ. πίνεταν Β. Ψ. 9. πότος} 

, ποτὸς Ρ. χρωμένους Ὁ. χρώμενος ΡΎῚ.. 

431 ἴ Ψ. 11, οὐ] ὅ Ὁ. πότος Ὁ. ποτὸς ΡΥ͂Ι». ἕν ἕχτῳ 

νόμων} Ῥ. 775 Ὁ. ἕκτῳ Ο. ἕχτη ΡΥ]... ς᾿ Δ. οὔτε ἄλλοϑι ἀθα! 

εχ Ρ]αέοπο. ΠΕ ]υτὶ οὐδὲ ἀἄλλοϑε. ἔμφρονα] ἔμφρονας Ὁ βυροτ- 

ϑογιθίωυ ἔμφρονα. εἶναι πρέπεει μάλιστα ΑΒΌ. εἶναι μάλιστα πρέπεο 
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γύμφην καὶ νυμφίον, μεταβολὴν βίου οὐ μιχρᾶν μετελλάτ- 
τοντας, ἅμα δὲ χαὶ τὸ γεννώμενον ὅπως ὅτι προ ἐξ 

2 ἐμφρόνων ἀεὶ. γίγνηται. σχεδὸν γὰρ ἄδηλον ὑποία νὺξ ἢ 
φῶς αὐτὸ γεννήσει. “ς χαν τῷ πρώτῳ δὲ τῶν Νόμων φησὶ 
οΜέϑης δὲ αὐτῆς ὥσπερ “υδοὺ χρῶνται καὶ Πέρσαι καὶ 
Καρχηδόνιον καὶ Κελτοὶ καὶ Ἴβηρες καὶ Θρᾷχες χαὶ τὰ 
τοιαῦτα γένη, καϑάπερ ὑμεῖς, ὦ «““ακεδαιμόνιοι, τὸ πα- 
ράπαν ἀπέχεσϑε. Σχύϑαι δὲ καὶ Θρᾷκες ἀκράτῳ παντά- 
πασι χρώμενοι, γυναῖχές τὲ καὶ πάντες αὐτοὶ, χαὶ κατὰ 
τῶν ἱματίων χαταχεόμενοι, καλὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα 
ἐπιτηδεύειν νενομίκασι. Πέρσαι δὲ καὶ σφόδρα μὲν χρῶν3 

ν ται καὶ ταῖς ἄλλαις τρυφαῖς, ἃς ὑμεῖς ἀποβάλλετε, ἐν τά- 
ξεν δὲ μᾶλλον τούτων." 

40. ἽἜπινον οἱ πολλοὶ καὶ ἄλφιτα ἐπιβάλλοντες τῷ οἴγῳ, 
ὡς ὃ Δελφὸς Ἡγήσανδρος φησίν. ᾿Επίνικος γοῦν, νη- 
σιπτολέμου ἀνάγνωσιν ποιησαμένου τῶν ἱστοριῶν, ἐν αἷς 
ἐγέγραπτο ὡς “Σέλευχος ἀπηλφίτισε, γρώψας δρᾶμα Μνη. 
σιπτόλεμον καὶ κωμῳδῶν αὐτὸν, καὶ περὺ τῆς πόσεως ταῖς 
ἐχείνου χρώμενος φωναῖς, ἐποίησε λέγοντα 

ΡΥΙ,, μάλιστα εἶναν πρέπει ΡΙ]δίο. μεταλλάττοντας ΟΥ̓́Τ, οὐπὶ ΡΙ4-- 

ἴοπο, μεταλλάττοντος ΑΒΡ, γεννώμενον ΑΒ οὑπὶ Ρ]αίοπο, γενός- 

μενον ΡΎΠ,. γινόμενον Ὁ, γίγνηται ἈΌΡ. γίνηται Β, γίνεται ὙΙ1,. 
432 ἃ. Ῥοϑβέ γεννήσει ῬεΥρὶΈ Ο, ἐν δὲ τα νόμων ὃ αὐτὸς φηοὶ λυ- 

δοὺς πέρσας καρχηδονίους ὕβηρας κελτοὺς ϑρᾶκας, πάνυ ἀκρατοπότας᾽" οἱ 

κατὰ τῶν ἱματίων χεόμενοι τὸν οἶνον, καλὸν --- νενομίκασι, Οπιῖ5515 16- 
11ου]5 ΡΙαΐοπία Ὑ ΘΓ ]18. τῷ πρώτῳ] τωῦ α Δ. τῷ ἑνδεχατῷ (ἐνδὲ-ν 
κάτῳ ῬΨῚ ΒΡΥΙ,. Ἐϑέ ρ. 637 ἀ, τῶν ἸΝόμων φησὶ οπῖ. Β.! 
Ἀρυᾷ ΡΙαΐοποπι 80} Ἰρέυτι μέϑης δὲ αὐτῆς πέρι, πότερον ὥσπερ Σκύ-- 

ϑαι χρῶνται καὶ Πέρουν χρηστέον, παὺ ἔτν Καρχηδόνιον καὶ Κελτοὶ καὺ 

Ἴβηρες καὶ Θρᾷκες, πολεμικὰ ξύμπαντα ὄντα ταῦτα γένη, ἢ καθάπερ 

ὑμέϊς" ὑμεῖς μὲν γὰρ, ὅπερ λέγεις, τὸ παράπαν ἀπέχεσθε, Σκύϑαι δὲ 

καὶ Θρᾷκες ἀχράτῳ παντάπασι χρώμενοι, γυναῖκές τε καὶ αὐτοὶ, καὶ κατὰ 

τῶν ἱματίων καταχεόμενοι καλὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν νειὰ 
ψομίχασι. Πέρσαι δὲ σφόδροῳ --- τούτων. χαὶ Καρχηδόνιοι ἴ,. καὶ οπῖ. 

Ρν. ἀπέχεσθε) ἀπέχεσθαν Ῥ 5οτὶρίο ἐπ τηδυρῖπθ ε.- ἄκράτῳ 

εχ ΡΙδίοπο ἀθαϊ, ἀκρατοπῶταν Δ. ἀκρατοπώται Β. ἀκρατοπόταν Ρ. ἀκρά- 
«οποσίαις Ὑἷ,, 

432 Ὁ. “Θτι πολλοὶ ἀπαλφυτίζοντες τὸν οἶνον ἔπινον --- ΘΡΙΓΟΤΊΘ, 

Ἔπινον] δ᾽ δάάϊς ΒομννοΙρῃ. ἀπηλφίτισε ΑΒΡ, ἀπηλφίτωσε 
ΥΙ.. ἐπηλφίτωσε Ἡ, ϑίορμαπιιβ δέ ϑοπηρίάογιβ ἴῃ Ἰοχίθο. γρά- 
ψας] γράφων Β., πόσεως] πόλεως Β, ν. 1. --- 5. οἷ. Ὁ, 
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᾽Επ᾿ ἀλφίτου πίνοντα ἐνῦ ϑέρους ποτὲ 
Ὁ ἰδὼν Σέλευκον ἡδέως τὸν βασιλέα, 

ἔγραψα, καὶ παρέδειξα τοῖς πολλοῖς ὅτι" 
κἂν τὸ τυχὸν ἢ πραγμάτιον ἢ σφόδρ᾽ εὐτελὲς, 

5 σεμνὸν δύναται τοῦϑ᾽ ἡ δυναμὶς ἡ ̓ μὴ ποιεῖν. 

Τέροντα Θάσιον τόν τε γῆς ἀπ᾿ ᾿Ατϑίδος 
ἑσμὸν μελίσσης τῆς ἀκραχόλου γλυκὺν, 
συγκυρχανήσας ἐν -σχύφῳ χυτῆς λίϑου; 
Δήμητρος ἀχτῇ πᾶν γεφυρώσας ὑγρὸν, 

10 κατῃσίμωχα πῶμα, καύματος λύσιν. 
ὁ δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ χὰν Θηράσι ταῖς νήσοις ἐπιπάττοντας 

ἃ λέχιϑον ἀντὶ ἀλφίτου πίνειν, καὶ λέγεσθαι ταύτην τὴν 
πόσιν χαλλίονα τῆς ἐξ ἀλφίτων. 

41. Προπόσεις δὲ τὰς γινομένας ἐν τοῖς συμποσίοις 
“Πακεδαιμονίοις οὐκ ἦν ἔϑος ποιεῖν, οὐδὲ φιλοτησίας διὰ 
τούτων πρὸς ἀλλήλους ποιεῖσθαι, δηλοῖ δὲ ταῦτα Κριτίας 
ἐν τοῖς ἐλεγείοις 

Καὶ τόδ᾽ ἔϑος Σπάρτῃ μελέτημά τε χείμενόν ἔστι, 
πίνειν τὴν αὐτὴν οἰνοφόρον κύλικα, 

μηδ᾽ ἀποδωρεῖσϑαι προπόσεις ὀνομαστὲ λέγοντα, 
Ὁ μηδ᾽ ἐπὶ δεξιτερὰν χεῖρα χυχλοῦν Θασίου. 

ὅ ἄγγεα. “υδὴ χεὶρ ᾿Ασιατογενὴῆξ . κα ' 
Ἂχ Χ ὰ Ἕ 

καὶ προπόσεις ὀρέγειν ἐπιδέξια, καὶ προχαλεῖσϑαι 

ΨΝ. 1. ἐπ᾽ ἀλφίτου Δ. ἐπαλφίτου ῬΎΙ,, ὃ 
432 ο«. Υ. ὅ. ποιεῖν} δογθοθαίυγ ποεῖν: Υ, 7. ἑσμὸν] ὅδου!- 

Βοθαίαν ἐσμὸν, ἀκραχόλου ορίζοπια ἩΟΘΒΟΝ 611. ἀκροχόλον ΒΡΥ, 
ἀκρολόχου ΘΥογο ἐγνροίποίϊοο 8511. οἱ 1, αιποᾶ ἴῃ ΑΟ οχβίατα 
ϑΟμνν οἰ μδΘΒΟΓῸ δἰ γπιδηΐ αα}8. ογοᾶδίξ γλυκὺν ΑΒΟ, γλυκὺ 
ΡΥΙ.. Υ, 8. σκύφῳ ἴ,. σκύτῳ ῬΥ͂. Ψ. 10. χατησίμωκα Ὁ. 

κατησίμωσα ΡΥΤ,. ὃ δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ τινὰς ἐπιπάττοντας λέκιϑον 

ἀντὶ (ἀντ᾽ ΟἹ ἀλφίτου πίνειν Ὁ δὲ δρϊΐζοπις ἨΟΟΘΒΟΙΘΙ1 : ἀπᾶθ ἐπιπάτ- 

τοντὰς δἀδοϊξιπι. ἐπιτάττοντα ΡΥ]. 
432 ἃ. λέκιϑον ΑΒΟ. λέχυϑον ΡΥ". τοῖς ἐλεγείοις}] τοῖς 

οπι. Β. 
432 ς. Υ. 4. --- 835. υϑαὰ6 δὰ ἐξονομακλήδην οπι. Ὁ, ν. 4. 

χυχκλοῦν ΨΠ,. χύκλου ΒΡ, χύκλῳ ΑΔ, 51 γνοτὰ ἀἰοῖε ϑομνν οι, Θα- 
σίου Ῥοιδοπαβ. Πρ γὶ ϑιώσου. Ψ. ὃ. «““δὴ χεὶρ ᾿Ασιατογενὴς Ῥοι- 

ΒΟπιι5. λυδὴ χειρευνασίατο γενῆς Α. λυδηχειρευρασιατογενὴς Β. λυδῆ χει- 

ρευασία τὸ γένης καὶ Ῥ, ἀεο]είο καὶ. λυδῇ χειρευασίατο (χειρενασίατο ἴω) 
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ἐξονομαχλήδην ᾧ προπιεῖν ἐϑέλει, 
εἶτ᾽ ἀπὸ τοιούτων πόσεων γλώσσας τε λύουσιν 

10 εἰς αἰσχροὺς μύϑους, σῶμά τ᾽ ἀμαυρότερον 
τεύχουσιν" πρὸς δ᾽ ὄμμ᾽ ἀχλὺς ἀμβλωπὸς ἐφίζει" 

λῆστις δ᾽ ἐχτήχει μνημοσύνην πραπίδων" 
ς γοῦς δὲ παρέσφαλται" δμῶες δ᾽ ἀκόλαστον ἔχουσιν 

ἦϑος" ἐπεισπίπτει δ᾽ οἰκοτριβὴς δαπάνη. 

15 οἱ “ακεδαιμονίων δὲ κόροι πίνουσι τοσοῦτον, 
ὥστε φρέν᾽ εἰς ἱλαρὰν ἀσπίδα πάντ᾽ ἀπάγειν, 

εἴς τε φιλοφροσύνην γλῶσσαν μέτριόν τε γέλωτα. 
τοιαύτη δὲ πόσις σώματί τ᾽ ὠφέλιμος 

γνώμῃ τε κτήσει τε" χαλῶς δ᾽ εἷς ἔργ᾽ “Αφροδίτης, 
983. 90 πρός ϑ᾽ ὕπνον ἥρμοσται, τὸν καμάτων λιβένα, 

πρὸς τὴν τερπνοτάτην τὲ ϑεῶν ϑνητοῖς ᾿Ὑγίειων, 
καὶ τὴν εὐσεβίης γείτονα σωφροσύνην. 

ἑξῆς τε πάλιν φησίν 
Αἱ γὰρ ὑπὲρ τὸ μέτρον κυλίχων προπόσεις παρα- 

χρῆμα 
τέρψασαι λυποῦσ᾽ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. 

ἡ ““ακεδαιμονίων δὲ δίαιϑ' ὁμαλῶς διάκειται; 
ν ἔσϑειν χαὶ πίνειν σύμμετρα πρὸς τὸ “φανὲν 

5 καὶ τὸ πονεῖν εἶναι δυνατούς" οὐκ ἔστ᾽ ἀπόταχτος 
ἡμέρα οἰνῶσαι σῶμ᾽ ἀμέτροισι πότοις. 

42, φίλοινος δέ ἐστιν ὁ πρὸς οἶνον ἕτοιμος. φιλοπό- 
της δὲ ὁ πρὸς πότους. κωϑωνιστὴς δὲ ὃ μέχρι μέϑης. πλεῖ- 

γένης καὶ Ψ1.. Ῥοβὲ γέγης χαὺ ἴῃ ΡΥΤ, βοαυϊέυν Ἰδοαηδο ᾿μαϊοίυτη, αὰο 
οατοπέ ΑΒ. Υ. 8. προπιεῖν ΒΟ. προπολὲῖν Δ, προποτείν Ῥ. προ- 
πιτεῖν Ψ. προπινεῖν 8.511. προπίνειν Τ,.᾿ ν. 9. τε λύουσι ῬΥΙ,. τε- 
λέουσιν ΑΒ(, ν. 11. τεύχουσι Β. Ὗ. 12. λῆστις ἴ, ὁΧ 6ρ1- 

ἴοπιθ ἨΟΘΒΟΙΘΙΙ. λῆσις ΑΒΡΨ, λῆσις Βυροιβουιρίο λῆστις Ο. 
δ᾽ ἐχτὴ κἀμνημοσύνην Ῥ. 

452 ἢ Ψ. 17. γλῶσσαν Β. ϑουθεθαίαν γλῶτταν. Υ. 18. 

τοιαύτη] τοιαῦτα Β. Υ. 19. καλῶς δ᾽ ΑΒΟ. δ᾽ οπι. ΡΥΓ.. 

488 ἃ. Ψ. 21. ὑγίειαν ῬΎΤ,. ὑγείαν ΑΒΟ. ν. 22. εὐσεβίης] 
εὐσεβείης Β. ἑξῆς τε ΒΡ. ἑξῆς δὲ ΨΠ,, «Αἱ γὰρ --- εἶναν δυνα- 

τούς ὁπ]. Ο, αυΐ 810 ροΓρὶέ καὶ ἑξῆς δὲ φησὶν ὡς οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἀπο-- 
ταχκτὸς ἡμέρυ, οἰνῶσαι σῶμα ἀμέεροισι πότοις. 

438 Ρ. Ψ. 4. ἔσϑθειν) ἐσθίειν ΑΡ, Ψ. δ. ἀποταχτὸς , ἀπό- 
ταχτοὸν ΡΥΙ,, Ψ. 6. ἡμέρα Ὁ. ἡμέραι ΒΡ. ἡμέρᾳ Ἱ,. πότοις Ὁ. 

ποτοῖς ΡΥΤ,. φιλοπότης) φιλοπώτης Ἀ. κωϑθωνιστὴς Ὁ. Τ,ορ  αΐαν' 



900 1 

στον δὲ ἔπιε τῶν μὲν ἡρώων Νέστωρ ὃ τριγέρων. φανερῶς 
γὰρ αὐτὸς προσέκχειτο τῶν ἄλλων μᾶλλον τῷ οἴνῳ, καὶ 
τοῦ ᾿(4γαμέμνονος αὐτοῦ. ὃν ὡς πολυπότην ἐπιπλήσσει ὁ 
᾿Αχιλλεύς. ὁ δὲ Ἰχύσεωρ χαὶ τῆς μεγίστης μάχης ἑγεστη- 

ο χυίας οὐχ ἀπέχεται χαὺ τοῦ πίνειν. φησὶ γοῦν “Ὅμηρος 
“Νέστορα δ᾽ οὐχ ἔλαϑεν ἰαχὴ» πίνοντά περ ἔμπης. 

καὶ μόνου δὲ τούτου τῶν ἡρώων τὸ ποτήριον ἡρμήνευκεν, 
ὡς τὴν ᾿Αχιλλέως ἀσπίδα. ἐστρατεύετο γὰρ μετ᾽ αὐτοῦ, 

καϑάπερ καὶ τῆς ἀσπίδος ἐχείνης; ἧς φὴσιν ὃ “Ἔχτωρ 

καὺ μέχρι οὐρανοῦ ἥκειν τὸ χλέος. οὐχ ἂν ἁμάρτοι δέ τις 
χαὺὶ μέχρι οὐρανοῦ ἥκειν τὸ κλέος. οὐχ ἂν ἁμάρτοι δέ τι 
καὶ τὸ ποτήριον αὐτοῦ λέγων φιάλην άρεως κατὰ τὸν 
«Αντιφάνους Καινέα, ἐν ᾧ λέγεται οὕτως : 

Εἰ τῇ δῆλος φιάλην [τὸ ὅπλον] Ἄρεως, 
κατὰ Τιμόϑεον. ξυστόν τε βέλος. 

ἃ ἀλλὰ μὴν καὶ διὰ τὴν φιλοποσίαν ὃ Νέστωρ καὶ παρ᾽ 
᾿᾿χιλλέως λαμβάνεν δῶρον φιάλην ἐν τῷ "ἐπὶ Πατρόκλῳ 
ἐπιτελουμένῳ ἀγῶνι. οὐχ ὅτι καὶ οὐχὶ τῷ νικηϑέντι ἔδωκε 
δέπας ὃ ̓ αΑχιλλεύς. τοῖς γὰρ φιλοπόταις οὐ παρέπεται τὸ 

ψικῶν διὰ τὸ ῥάϑυμον" ἢ ὅτι διὰ δίψαν μάλιστα λεί- 
πονται οἱ πύχται, διὰ τὸ βαρεῖσϑαι τὰς χεῖρας ἀνατεί- 

φιλοκωθωνιοστὴς. πολυπότην) πολυπώτην ΑΡ, ὃ ̓ Αχιλλεὺς] 164: 
5) 22ῦ. ᾿ , 

433 ς, φησὶ γοῦν Ὅμηρος οπι, Β. Ἐ3ὲ ΠΙαᾷ, ξ, 1, μετ᾽ αὖ- 
- σοῦ] Ψιάς 1Π|ὰὰ.λ, 632. καϑάπερ --- κλέος ὁτ, (Ὁ. καὶ τῆς 

ΑΒΡ, χαὶ μετὰ τῆς Ψ1.. τῆς ἀσπίδος] Ψιάο Πα. 8, 192. 

ἐκείνης ΑΒΡΥ. ἐκεῖνος 4511. 1, 6Χ σοχγθοίίΐοπο Βϑαγοίϊ, ἧς] ἡ Β. 
μέχρι] δουιθοθαΐαν μέχρις. Απερμδηΐβ Ἰοοαπι οὐ. Ο. 

Ψ ρα οογγυρία εἰ τῇ δῆλος ποπ ὑπὸ πιράο οογεὶρὶ ροβϑιιπί. ἤτεν δ᾽ 

ἥρως Ὑ γεν τέ δά Αὐἰβιοίς}}5 ἀρέ, ροβέ, ρῃ..1 76, Ιᾳφουϑίο δ᾽ Ἶλος γο] 
αἴταα ποπιθὴ Ρτγορυΐαπι 'π δῆλος Ἰαΐοτα γἱἀοθαίαν, ἔστη ἴπ εἰ τῇ. τὸ 

ὅπλον ἀε]απἄα 6886 υἱᾶάϊεέ Κορρίογβίυϑ Ορβογυδέξ. ΡῈ110]. ρ. 40. ἴῃ 

πάλλων πιυίαραΐ ΙΔ ΟΡ 5118. 

438 ἅ. φιλοποσίαν] φιλοπωσίαν Ῥ. καὶ παρ᾽ ᾿Αχιλλέως λαμβά- 
γεν δῶρον φιάλην [.. καὺ παρ΄ ἀχιλλέως φιάλην λαμβάνει δῶρον Β». λαμ- 

βάνει δῶρον καὶ παρ᾽ ἀχιλλέως φιάλην ῬΨ. ἴ,οοὺ5 Ἠοπιθγίοιϑ οδέ 1Π|λ4, 

ψ, 010. 050. οὐχ ὅτι ---- ἀγνατείνοντες 01. Ὁ. φιλοπόταις 
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γοντες. ὁ ὃὲ Εὔμηλος λαμβάνει ϑώραχα, 'δραμὼν ἀϑλον 
ἐπισφαλῶς 'καὶ ἀμυχϑεὶς, ἀσφαλείας ὅπλον. 

6 48. Τῆς δὲ δίψης οὐδέν ἐστι πολυποϑητότερον. διά. 
περ χαὶ τὸ “Ἄργος πολυδίψιον ὃ ποιητὴς ἔφη; τὸ πολυ- 

πόϑητον διὰ τὸν χρόνον. τὸ δίψος γὰρ πᾶσιν ἐσχυρὰν 
ἐπιϑυμίαν ἐμποιεῖ τῆς περιττῆς. :ἀπολαύσεως. διὸ καὶ ὃ 

“Σοφοκλῆς φησι; 

4ιυψῶντι γάρ τοι πάντα προσφέρων σοφὰ 
οὐκ ἂν πλέον τέρψειας ἢ πιεῖν διδούς.᾿ 

καὶ ὁ ̓ ἀρχίλοχος 
Μάχης δὲ τῆς σῆς, ὥστε διιψψέων πιεῖν, 

ὡς ἐρέω. 
καὶ τῶν τραγιχῶν δέ τις ἕφη 

Ε Ἴσχειν κελεύω χεῖρα διψῶσαν φόνου. 
καὶ ᾿ΑἸνακρέων 

φίλη γὰρ εἶ ξένοις" 
ἔασον δέ με διψῶντα πιεῖν. 

χαὶ Ξενοφῶν δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Παιδείας ποιεῖ τὸν Κῦ- 

θον τάδε λέγοντα, ̓ γὼ ὑμῖν διψῶ χαρίσασϑαι."" Πλάτων 
δ᾽ ἐν τῇ “Πολιτείᾳ Ὅταν οἶμαι δημοχρατουμένη πόλις 

Ι,. φιλοπώταις ΡΥ͂, Εὔμηλος] Πιαᾶ. ψ, 394. ἀμυχϑεὶς Α. 
ἀμιχϑεὶς Β. εὐμυχϑεὶς Ο΄ δὲ ὁρίξοπια ΗΟΘΒΟ 6111. ἀμοχϑεὲ ΡΥΓΙ,, 
ὅπλον] ὅπλος Β., 

433 6. τὸ πολυπόϑητον ΑΓ. τὸ οπι. ΡΥ͂Τ,. ᾿ τὸν χρόνον] τοῦ 
χρόνου Ῥ. τῆς περιττῆς Ο, τὴν περὶ τῆς ΡΥΓ,. διὸ καὶ ὃ εἴ 

φησὶ οπι. Β. -«Σοφοκλὴς} Ἐν, 44, Ρ. 080. τέρψειας] τόψας Β. 
ἢ πιεῖν ΟΑΒΔΙΒΟΠαΒ. ΓἸΌΥῚ μὴ πιεῖν: Θχ ἀπὸ δ]ΐαπι ἢ μπιεῖν 

ΤΔΘΘΓΘ πιθ μη]. ᾿Αρχίλοχος] Ἐν. 58. Ρ. 312. 

488 ἴ. χεῖρα διψῶσαν φόνου] ΔΙ Π.1115. 68ὲ ΘΟΡἤΟΟ] 15. Ὑϑῦϑι5 Αἴδο, : 
. 0. χαὸ πῶς ἐπέσχε χείρα μαιμῶσων φόνου, ἈὉΣ ἴὰ 1115 ΠΡΓΙ8. δυψῶσαν 
τϑρθγέαπηι ἐρβέαξαγ 80 [}0]15ὲ65, αιιο ἃ ̓ρϑι πὶ δἀβουιρέαπι 6588 [ἢ οοα!οίθι5 
ΕἸο πεϊηΐ8. Ψθεβαπὶ ὁχ Αἐμθπᾶθο δεξιε ἘΠιβέδεῃ! 5 Ρ- 1701], 30. 
ὉΡῚ ντ10856. ἐσχύειν. Δηδογθοπεϊθ νοῦθὰ ὁπι. (Ὁ. καὶ ᾿41“να- 
κρέων] καὶ οηι. Β. εἶ ξένοις Ψ],. εἰς ξείνεις Ἀ. εἰ ξείγεις Ῥὶ δὲ ξεί- 
γεις Β. Ῥοβέ πιεῖν μουβϑὶς Β' ξενοφῶν ἐν γ' παιδείας. τρέεῳ] 
πὶ Ψ'. 1, 1. υδἱ χαρίζεσϑαι. Οπΐ5850 ΒΟ. ΡέΟΓΙ85. ποπιῖπθ αἰΐαϊξ 
Ἐϊπυδέαἐ! 58. ἢ. 1701; 30. Πλάτων δ᾽ δ᾽ οπι. Β, ἐν τῇ 170- 
λιτείᾳ) ΝΗ, νΡ. 50. ο. ἔχ Αἰμοπᾶθο δέξζι!ε ἘΠπισέδεμ 5 Ρ. 1701, 
30. Τέδγαπι δρροβιῖε Αἐμεπᾶθιβ ρ, 443 ἢ, ΧΙ. ῬΡ. ὃ08 ἀἁ. 

᾿ 
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ἐλευϑερίας δυψήσασα καχῶν οἰνοχόων. προστατούντων τύχῃ, 
καὶ πορρωτέρω τοῦ δέοντος ἀκράτου μεϑυσϑῃ.“. 

Α.δὰ 44, Ἔπινε δὲ καὶ Πρωτέας ὃ Μαχεδὼν πλασεοαὶ ὥς 

φησιν Ἔφιππος ἐν τῷ περὶ τῆς ᾿“λεξάνδρου χαὺ Ἥφαι- 
στίωνος. ταφῆς" καὺ εὐρώστῳ τῷ. σώματι διῆγε, καίτοι τῷ 
πιεῖν ἐγγεγυμνασμένος ὦν. ᾿ἀλέξανδρος γοῦν. αἰτήσας ποτὲ 

ποτήριον δίχουν καὶ πιὼν προὔπιε τῷ 1]ρωτέῳ. καὶ ὃς λα- 

βὼν καὶ πολλὰ ὑμνήσας τὸν ΓΆΡ ἔπιεν ὡς ὑπὸ. πάν- 
των χροταλισϑῆναι. καὶ μετ᾽ ὀλίγον τὸ αὐτὸ ποτήριον αἱ- 
τήσας ὃ Πρωτέας καὶ πάλιν πιὼν προῦπιε τῷ βασιλεῖ. 

νυ ὃ δὲ ᾿4λέξανδρος λαβὼν ἔσπασε μὲν γενναίως, οὐ μὴν 
ὑπήνεγκε ὩΣ ἀλλ᾽ ἀπέκλινεν ἐπὶ τὸ “προσκεφάλαιον, ἀφεὶς 
τῶν χειρῶν τὸ ποτήριον. καὶ ἐκ τούτου νοσήσας ἀπέϑανε, 
τοῦ Διονύσου, φησὶ, μηνίσαντος αὐτῷ, διότι τὴν πατρίδα 
αὑτοῦ τὰς Θήβας ἐπολιόρκησεν. ἔπινε δὲ ὃ ᾿Δλέξανδρος 

πλεῖστον, ὡς καὶ ἀπὸ τῆς μέϑης συνεχῶς κοιμᾶσϑαι δύο 

ἡμέρας χαὶ δύο νύχτας. δηλοῦται δὲ τοῦτο ἐν ταῖς ᾿ἔφη- 

μερίσιν͵ αὐτοῦ, ἃς ἀνέγραψαν Εὐμένης τε ὁ Καρδιανὸς. 
καὶ Διόδοτος ὃ ̓ Ερυϑραῖος. Μένανδρος δ᾽ ἐν Κόλακί φησι 

ὰ ΙΚοτύλας χωροῦν δέκα 
ἐν Καππαδοκίᾳ κόνδυ χρυσοῦν, :Στρουϑία, 
τρὶς ἐξέπιον μεστόν γ᾽ς Β.. “Ἵλεξάνδρου πλέον 
τοῦ βασιλέως πέπωχας. «4. οὐκ ἔλαττον, οὐ, 

μὰ τὴν ᾿4ϑηνᾶν. μέγα γε. 
᾿Νιχοβούλη δὲ ἢ ὁ ἀναϑεὶς ταύτῃ τὰ συγγράμματα φησὶν 
προστατούντων ΛΟ εἰ ΕΠ υϑέαίῃίαβ, προσταττούντων Β. προσταττόντων ΡΥΙ,: 

τύχῃ] τύχοι Ἐπαβίδεπίι5. ἀκράτου] ἄἀπράτω ΡΥ. Ῥοβέ ἀκρά-- 
φου Θχοιάϊί αὐτῆς. 

434 ἃ. Ἡφαιστίωνος ταφῆς) ἠφεστίωνος ταφὴ Β. εὐρώστῳ ΡΠῚ- 

εὐῤῥώστῳ Υ. δίχου»] δίχοον Β. 

434 Ὁ. ὑπήνεγκεν Ὁ. ἐπήνεγκεν ΡΥ͂],, ἀπέκλινεν ἈΒΌ, ἐπέκλι-3: 

Ψψεν ΡΨ, ἔπινε δὲ] ἔπινε δὲ καὶ Ὁ. ᾿ Ἡπένανδρος δ᾽ ἐν] δ᾽ ἐν 

οπι. Β. θ6Ὲ Μοπαδπᾶγι Ἰοο0, ᾳἰθπὶ ραγέϊμπῃ τοροίε ΧΙ, ν, 477 ἴ, 

γὙἱάς Μεϊποκίαπι ἢ. 99. 

484 ο. Ὗ. 2. κόνδυ ΑΒΟ, ΩΣ Ῥ, κόνδυλον 1. Στρου- 
ϑία)] στρουϑίον 477. Ψ. ἃ. ἐξέπιον ΒΘμε οἶπι5, ΤἸ ΧΙ ἔπιον, 
ψ. 4. 1λ0υϊ πέπωκας τοῦ βασιλέως,  ταπϑροβιῖε Βεμεϊοῖπιβ. Ἀρυᾶ ΡΙὰ- 
ἐατομιπι ΜΟΤΔ]. Ρ. 57 ἃ. οϑί ᾿“λεξάνδρου τοῦ βασιλέως πλέον πέπωκας- 

Ψ. 9. μέγα γε] μέγας τε Β. ταύτῃ ΡΥΤ,. ταυτὸ ΑΒ. ἴῃ ορῖ- 

ἴοπιθ ΒᾶθΟ ΟΠιἱβ88, τὰ συγγράμματα οἴ. Β, 
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ὅτι παρά. Μηδείῳ. τῷ Θεσσαλῷ. δειπνῶν ὃ ο ̓ Αλάξαγϑρδϑ᾽ εἴς 
χοσιν οὖσιν ἕν τῷ συμποσίῳ πᾶσι προὔπιε » παρὰ πάγτων. 

τὰ ἴσα “λαμβάνων » χαὶ ἀναστὰς τοῦ συμποσίου μετ᾽ οὐ 
πολὺ ἀνεπαύετο. Καλλισϑένης δὲ ὃ σοφιστὴς, ὡς “Ζυχγχεὺς 

ὃ ὡΣαμιός φησιν ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι καὶ ᾿“ριστόβου- 
λος χαὶ Χάρης ἐν ταῖς ἱστορίαις, ἐν τῷ συμποσίῳ τοῦ 
“Δλεξάνδρου τῆς τοῦ ἀχράτου χύλικος εἷς αὐτὸν ἐλϑούσης, 
ὡς διωϑθεῖτο,, εἰπόντος τινὸς αὐτῷ, διὰ τί οὐ πίνεις; Οὐ- 
δὲν δέομαι, ἔφη, ᾿Αλεξάνδρου πιὼν, τοῦ ᾿Δσχληπιοῦ 
δεῖσθαι. 

45. Δαρεῖος δὲ ὃ τοὺς μάγους ἀνελὼν ἐπιγεγραμμένον εἶχεν 
ἐπὶ τοῦ μνήματος ΗΔΥΝΑΜΗΝ ΚΑΊ ΟΙΝΟΝ ΠΙΝΕΙ͂Ν 
ΠΟΖῪΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥ͂ΤΟΝ ΦΕΡΕΙ͂Ν ΚΑΖΩΣ. Κτησίας δὲ 
παρ᾽ ᾿Ινδοῖς φησιν οὐκ εἶναι τῷ βασιλεῖ μεϑυσϑῆναι. παρὰ 
δὲ Πέρσαις τῷ βασιλεῖ ἐφίεται μεϑύσχεσϑαι μιᾷ ἡμέρῳ, 
ἐν ἥ ϑύουσι τῷ Μίϑρῃ. γράφει δὲ οὕτως περὶ τούτου 

Δοῦρις. ἐν τῇ ἑβδόμῃ τῶν ἱστοριῶν » Ἐν μόνῃ τῶν ἕορ- 

τῶν τῶν ἀγομένων ὑπὸ Περσῶν τῷ Μίϑρῃ βασιλεὺς με- 
ϑύσχεται, καὶ τὸ Περσικὸν ὀρχεῖται" τῶν δὲ λοιπῶν οὐ- 
δεὶς χατὰ τὴν “σίαν, ἀλλὰ πάντες ἀπέχονται χατὰ τὴν 
ἡμέραν ταύτην τῆς ὀρχήσεως. «Πέρσαι γερ ὥσπερ ἱππε εύειν, 
οὕτω καὶ ὀρχεῖσϑαι μανϑάνουσι" χαὶ νομίζουσι τὴν ἐχ 
τῆς ἐργασίας ταύτης κίνησιν ἐμμελῆ τινὰ λαμβάνειν γυμ-- 

γασίαν τῆς τοῦ “σώματος ῥώμης.“ εἰς τοσοῦτον δὲ “Αλέξαν- 

ὅρος ἐμέϑυεν. ὥς φησι Καρύστιος ὃ ο Περγαμηνὸς ἔν ἷστο- 
ρικοῖς ὑπομνήμασιν, ὡς χαὶ ἐπὶ ὄνων ἅρματος κωμάζειν. 
ἐποίουν. δὲ τοῦτο, φησὶ, καὶ οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖς. μή-. 
ποτ᾽ οὖν διὰ τοῦτο οὐδὲ πρὸς τὰ ἀφροδίσια εἶχεν ὁρμήν. 
ἐξυδαροῦσϑαι γάρ φησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς φυσικοῖς 

ὃ ἀλέξανδρος Β, ΑΡοταξ ὅ. ᾿ φῷ συμποσίῳ] τῷ οπι. Β, 
ἀπομνημονεύμασι] ἀπομνήμασι Β, 

434 ἃ. εἰπόντος τινὸς ῬΥΤ,. εἰπόντος τε τινὸς ΑἈΒ,  Α οὐδὲν δέο- 
μαν --- δεῖσθαι ααα, ΑΒΙ,. οπι, ΡΥ, ἀλεξάνδρου ΑΒ δὲ πιοιιθγᾶ- 
πδ6 Οαβδυθοηὶ, ᾿4λέξανδρος ΟΡΟΙΆΓΙΠΙ ΘΥΓΟΓΘ ἔων 

434 6. μίϑρη ΑΒΟΡ, μίϑρῳ ΚΝ. Πίϑρᾳ 1. τῇ ἑβδόμῃ τῶν 

ἱστοριῶν) τῇ ζ ἱστοριῶν Β. τῶν ἀγομένων] τῶν οἵη. Β. 

434 ἔ. ἐξυδαροῦσϑαι Ὁ. ἐξυδροῦσϑαι ῬΨΤ,, τοῖς φυσικοῖς προ- 

βλήμασι ΑΒΟ. τοῖς προβλήμασι φυσικοῖς ῬΥΗ, 

ΛΥΒΕΝΑΕῦΞΒ, 1. 02 
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προβλήμασι τῶν τοιούτων τὴν γονή». Ἱερώνυμός το ἐν ταῖς 
ἀϑὅ ᾿Επιστολαῖς Θεύφραστόν φησι λέγειν ὅτι ᾿Αλέξανδρος οὐχ 

εὖ διέχειτο πρὸς τὰ ἀφροδίσια. ᾿Ολυμπιάδος γοῦν χαὶ πα-᾿ 

ραναχλινάσης αὐτῷ Καλλιξέναν τὴν ᾿Θετταλὴν ἑταίραν, 
περιχαλλεστάτην οὖσαν, συνειδότος τοῦτο χαὶ τοῦ Φιλίπ- 

πθθτον εὐλαβοῦντο γὰρ μὴ γύννις εἴη ---- πολλάχις ἤτει 
αὐτὴ τὸν ᾿“4λέξανδρον συγγενέσϑαι. 

46. Καὶ Φίλιππος ὃ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πατὴρ φιλοπό- 
της ἦν, ὡς ἱστορεῖ Θεόπομπος ἐν τῇ ἕχτῃ καὶ εἰχοστῇ 

Ὁ τῶν ἱστοριῶν. καν ἄλλῳ δὲ μέρει τῆς ἱστορίας γράφει οΦί- 

λιππος ἣν τὰ μὲν φύσει μανικὸς καὶ προπετὴς ἐπὶ τῶν 

κινδύνων, τὰ δὲ διὰ μέϑην. ἡν γὰρ πολυπότης καὶ πολλά- 

“χις μεϑύων ἐξεβοήϑει.““ ἐν δὲ᾽ τῇ τρίτῃ χαὶ πεντηκοστῇ 
περὶ τῶν ἐν Χαιρωνείᾳ γενομένων εἰπὼν, καὶ ὡς ἐπὲὶ δεῖ- 

πνον ἐχάλεσε τοὺς παραγενομένους τῶν ᾿Αϑηναίων πρέο- 
βεις, φησὶν ,( Ὁ δὲ Φίλιππος. ἀποχωρησάντων ἐκείνων εὺ- 

ϑέως μετεπέμπετό τινας τῶν ἑταιρῶν, καλεῖν τ΄ ἐχέλευε 
τὰς αὐλητρίδας καὶ ᾿“ριστόνιχον τὸν κυϑαρῳδὸν καὶ 4ω- 

" ρίωνα τὸν αὐλητὴν χαὲὶ τοὺς ἄλλους τοὺς “εἰϑισμένους 
αὐτῷ συμπίνειν. περιήγετο γὰρ πανταχοῦ τοὺς τοιούτους 
ὁ Φίλιππος, χαὺ κατασκευασάμενος ἣν ὄργανα. πολλὰ 

συμποσίου καὶ συνουσίας. ὧν γὰρ φιλοπότης καὶ τὸν τρό- 

485 ἃ. πρὸς τὰ ἀφροδίσια Ὁ. ΑΒοταξ τὰ, Ἐπδίαξῃϊαβ Ρ. 1680, 
44. ἐκ τοῦ γυνὴ ὃ γύνις. δηλοῖ δὲ αὐτὸς οὐ μόνον τὸν λάγνον, ἔτι δὲ 

καὺ τὸν δειλὸν, ἀλλὰ καὶ σὸν μὴ ἱκανὸν δι᾽ ἀτονίαν γυναικὺ συνεῖναι» 

ὡς δηλοῖ παρ᾽ ᾿ἀϑηναίῳ τὸ, ᾿Ολυμπιὰς παρέμλινέ ποτε τῷ υἱῷ Αἰλεξάν- 
δρῷ Φιλίππου συνειδότος Θετφαλὴν ἑταίραν Καλλιξείναν, πφθιχαλλευτότην 

οὖσαν" εὐλαβοῦντο γὰρ, φησὶ, μὴ γύνις εἴη, ἐπεὶ οὐκ εὖ διέκειτο πρὸς 

τὰ ἀφροδίσιω, ὡς ἱστορεῖ Θεέφραστος. παρανακλινάσης Β΄. παράπκλι- 
νάσης ΡΤ. Ἰχαλλιξέγναν)] ϑδουδορδίιτ Καλλιξείναν, γύννις 
ΜΙ. γύνις ΒΟΡ, αὐτὴ] αὐτῇ Ῥ᾿ φιλοπότης) φιλοπώτης ΑΡ,, 

ἕκτῃ καὶ εἰκοστῇ] γς:Ἵ Β. τῶν ἱστοριῶν ὁπ. Β, κἀν] 

καὶ Β. τῆς ἱοτορίας γράφευν οπι. Β, 

43 "Ὁ. ἐπὶ τῶν κινδύνων ---- πολυπότης οπι. Β., πολυπότης] 

πολυπώτης ἈΡ, τρίτῃ καὶ πεντηκοστῇ!) νγήη Β. «Χαιρωνείᾳ χε-- 
ρωνία 5. ἑταιρῶν) ϑογιθοθαΐαιν ἑταίρων. καλεῖν τε Β. 1,6 56- 
ΜΝαίων καλεῖν δ᾽. 

᾿ 

Αδὃ 6. φιλοπόνης ἴ,. φιλοπώτης ὈΨΥ͂, βωμολόχους Τ,. βωμολό- 
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σὸν ἀχόλαστος χαὶ βωμολόχους. εἶχε περὸ αὑτὸν συχνοὺς, 
καὶ τῶν περὶ τὴν μουσικὴν ὄντων χαὶ τῶν τὰ γελοῖα λε- 
γόντων. πιὼν δὲ τὴν νύχτα πᾶσαν χαὶ μεϑυσϑεὶς πολὺ 
καὶ πατάξας, ἀφεὶς ἅπαντας τοὺς ἄλλους ἀπαλλάττεσθαι, 
ἤδη πρὸς ἡμέραν ἐχώμαξζεν ὡς τοὺς πρέσβεις τοὺς τῶν. 
᾿“΄ϑηναίων.": Καρύστιος δὲ ἐν τοῖς ἱστορικοῖς ὑπομνήμα-. 
σιν αὶ τὲ (φησὶ) μεϑύειν προῃρεῖτο Φίλιππος, τοῦτ᾽ ἔλεγε, 
Χρὴ πίνειν, ᾿Αἀντίπατρος γὰρ ἱκανός ἔστε νήφων. χυ- 
βεύοντος δέ ποτε αὐτοῦ, καί τινος ἀγγείλαντος ὡς ᾿Αντί- 
πατρος πάρεστι; διαπορήσας ὦσεν ὑπὸ τὴν κλίνην τὸν 
ἄβακα." 

47. Φιλοπότας δὲ καὶ Ἱμεϑύσους καταλέγει Θεόπομπος, 
Διονύσιον τὸν νεώτερον. “Σικελίας τύραννον, ὃν χαὺ τὰς 
ὄψεις ὑπὸ τοῦ οἴνον διαφρϑαρῆναι. ᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν τῇ 
Συρακοσίων Πολιτείᾳ καὶ συνεχῶς φησιν αὐτὸν ἔσϑ᾽ ὅτε 
ἐπὶ ἡμέρας ἐνενήκοντα μεϑύειν. διὸ καὶ ἀμβλυωπότερον 
γενέσϑαι τὰς ὄψεις. Θεύφραστος, δέ φησι καὶ τοὺς ἑταί- 
ρους αὐτοῦ τοὺς κολακεύοντας τὴν τυραννίδα προσποιεῖ- 
σϑαι μὴ βλέπειν, καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ Διονυσίου χειραγω- 
γεῖσθαι, καὶ μήτε τὰ παρατιϑέμενα τῶν ἐδεσμάτων μήτε 
τὰς κύλικας ὁρᾶν. διὸ κχληϑῆναι Διονυσοκόλακας. ἔπινε δὲ 
πλεῖστον καὶ ΙΝυσαῖος, ὃ τυραννήσας “Συραχοσίων, καὶ 
᾿“πολλοχράτης" Διονυσίου δὲ τοῦ προτέρου οὗτοι υἱοὶ, ὡς 
ὃ Θεόπομπος ἱστορεῖ ἐν τῇ τετταραχοστῇ κἂν τῇ ἑξῆς τῶν 
ἱστοριῶν. γράφει δὲ οὕτως περὶ τοῦ Νυσαίου .Νυσαῖος, 
ὃ τυραννήσας ὕστερον ΣΣυραχοσίων, ὥσπερ ἐπὶ ϑανάτῳ συν- 

χος ΒΡΥ. αὑτὸν] ϑουθοθϑέῃΓ αὐτὸν. πιὼν δὲ] πιὼν δέ ποτὰ 
ς. πολὺ καὶ πατάξας) πολλὰ χαὺ παΐξας Ο οἵ ορϊζοπις Ηρ6-- 

ΒΟ ΠΟΙ, 
435 ἃ. ὑπὸ τὴν ΛΒΟ εἐ Ἐυσδέαιμίυβ Ρ. 1307, 51]. ἐπὸ τὴν ῬΥ͂Τ.. 

φιλοπότας 1,. φιλοπώτας ἈΡΨ. ᾿Αριστοτέλης. δ᾽] δ᾽ οπι. Β. 
-Ξυρακοσίων] ϑδουιθοθαίαν «Συρακουσίων. - 
4 6. ἀμβλιωπότερον ΒΒ... δέ φησι Δ6, ὃὲ ἔφησε ῬΥΪ,. 

τοὺς κολακεύοντας) τοὺς οπι. Β. τὴν τυραννίδα οτὴ. 1}. διο-: 

γυσιοκόλακας Ὁ. γυσαῖος 1... νησαῖος Ῥ. Δρυά Δοϊίάπαπι Υ, Η, 
ΗΙ, 41. ᾿νυισαῖος. συρακοσίων ΛΒ. συρακουσίων ΕΝΤ,. 

485 { οὗτου υἱοὶ] οὗτος υἱὸς 1). τῶν ἱστοριῶν --- περὶ τοῦ 
ἸΝνυσαίου ὁπ. Β. γράφει δὲ ΑΡ, γράφεν δὴ 1, οὕτως Α. οὗὕ-- 
τος ΡΥΙ,. Ἰνυσαίου 1.. νησαίου ῬΥ͂. ψυσαῖος Ψ]ω. νησαῖος Ἐ. 

Ἰγυσαῖος] νυσαῖος ἔφη ὃ αὐτὸς Β. συρακοσίων ΑΒ. συρα- 

ὮΝ 
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εἰλημμένος; καὶ προειδὼς ὅτι μῆνας ὀλίγους. ἤμελλε ̓ βιώ- 
σεσϑαι, γαστριξόμενος καὶ μεϑύων διῆγεν." ἐν δὲ τῇ τρια- 
χοστῇ ἐνάτῃ φησὶν » ̓ ᾿Απολλοκράτης, ὃ Διονυσίου τοῦ. τυ-. 

ἀϑθ ράννου υἱὸς, ἀχόλαστος ἦν καὺ φιλοπότης" χαὶ τῶν χο- 
λακχευόντων᾽ τινὲς αὐτὸν παρεσκεύαζον ὡς ἔνι μάλιστα ἀλ- 

λοτριώτατω πρὸς τὸν πατέρα, διακεῖσθαι.“ χαὺ Ἱππαρῖνον 
δὲ τὸν τοῦ Διονυσίου φησὶν ὑπὸ μέϑης τυραννοῦντα ἀπο-. 

σφαγῆναι. περὺ δὲ τοῦ Νυσαίου χαὶ τάδε γράφει οἿνυσαῖος, 
ὃ᾽ Διονυσίου τοῦ προτέρου υἱὸς, κύριος τῶν ἕν “Συρακού- 
σαις γενόμενος πραγμάτων, χατεσχευάσατο τέϑριππον. χαὺ 
τὴν ἐσϑῆτα τὴν ποιχίλην ἀνέλαβεν, ἔτι δὲ καὶ τὴν ὄψο- 

» φαγίαν καὶ τὴν οἰνοιρλυγίαν. χαὶ τὴν τῶν παίδων χαὶ τὴν 
τῶν γυναικῶν ὕβριν καὶ τὴν. τῶν ἄλλων ὅσα συντελεῖν 
τοὕτοις πέφυχε; χαὶ τὴν δίαιταν διῆγεν οὕτως.“ ἐν δὲ τῇ 
τεσσαρακοστῇ πέμπτῃ ὃ αὐτὸς περὶ Τιμολάου λέγων τοῦ 
Θηβαίου φησὶν »θὺχ ὀλίγων γὰρ ἤδη γενομένων ἀσελγῶν 
περὶ τὸν βίον τὸν χαϑ' ἡμέραν χκαὺ τοὺς πότους οὐδένα 

νομίξω τῶν ἐν ταῖς πολιτείαις ὄντων οὔτ᾽ ἀχρατέστε 00» 

οὔτε λιχνότερον οὔτε δοῦλον γεγονέναι μᾶλλον. τῶν ἡδὸο- 

νῶν, εἰ μὴ; ὥσπερ εἶπον, Τιμόλαον." ἐν δὲ τῇ τρίτη καὶ 

εἰκοστῇ περὶ Χαριδήμου τοῦ ᾿βρείτου διηγούμενος, ὃν 
ἕ 4ϑηναῖοι πολίτην ἐποιήσαντο, φησὶ »Τὴν τὲ γὰρ «δίαιταν. 

ἑωρᾶτο, τὴν καϑ' ἡμέραν ἀσελγῆ καὶ τοιαύτην ποιούμενος, 

ὥστε πίνειν χαὶ μεϑύειν ἀεὶ, καὶ γυναῖχας ἐλευϑέρας ἐτόλμα 

διαφϑείρειν. καὶ εἰς τοσοῦτον προῆλϑεν ἀχρασίας, ὧστε 

μειράχιόν τι παρὰ τῆς βουλῆς τῆς τῶν ᾿Ολυνθίων αἰτεῖν 
ἐπεχείρησεν, ὃ τὴν μὲν ὄψιν ἦν εὐειδὲς καὶ χάριεν, ἐτύγ- 

κουσίων ΡΥΤΙ,. τριιποστῇ ἐνάτη] λθὴ ΒΡ, ἐνάτῃ Ψ. ἐννάτῃ 1, 
εἰ Βέδινν οἰρῖ. δἀϊέϊο. φησὶν ,᾿ 4πολλοκράτης] ἀπολλοχράτης ἔφη Β. 

430 ἃ. φιλοπότης 1,. φιλοπώτης ΡΥ͂, Ἵππαρῖνον] ἱππαρίνον 
Ρ, ἐπαπαρίνον Β. ἹἹππαρίων ἀἰϊοίιβ δρυ Αεδ]ΐδηαπι Ὑ. Η, 11, 41. 
τοῦ “ιονυσίου)] τοῦ οἧι. 'Β, τοῦ ἰγυσαίου] τοῦ οτι. Β. ἀνέ- 
λαβενῖϊ,. ἀνέβαλεν ΡΥ, 

430 Ὁ. παίδων] πάγτων Β, χαὶ τὴν τῶν ἄλλων οἱ 5πεφαοπέίϊα 
οπι. Ὁ. συντελεῖν) ουντελεῖ Ἀ. «τὴν δίαιταν ΑΒ. τὴν ὁπ. ΒΨΤΙ,. 

τεσσαρακοστῇ πέμπτῃ] μεῖ Ῥ. λέγων οτι, Β. οὐχ ὃλέ- 
γων} οὐκ ὃ λέγων Β. δὲ τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ] δὲ κγ1 Β, 

480 ο. πολίτην ποιητὴν Β. μειρίκιόν τὸ Ὦω. μειράκιόν τε 

ΒΡν. χάριεν] δου! ευδξαγ χαρίεν, Πακεδόνος] μακεδῶνος Ῥ. 
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χανδ8 δὲ μετὰ ἐερδαν᾽ τοῦ Μακεδόνος ᾿αἰχμάλωτον᾽ γένη: 
᾿ μέγον, “ 

48, Ἔπινε δὲ ΣΡ ο καὶ ἀὐόηγων- ἄδηλον δ᾽ : εἶ 
ἃ ὃ Φιλίππῳ διεχϑρεύσας" ὡς τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ, ὅπερ 
ἀνέγραψε Πολέμων ἐν τῷ πρῶ τῶν κατὰ πόλεις ἐπιγραμ- 
μάτων 

Τοῦ πολυχώϑωνγος τοῦτ᾽ ἡρίον ̓ Ἡρχαδίωνος, 

ἄστεος ὥρϑωσαν τῷδε παρ᾽ ἀτραπιτῷ 
υἱῆες Δόρχων χαὶ Χαρμύλος. ἔφϑιτο δ' ἁνὴρ; 

ἀἄνϑρωπ᾽, ἐκ χανδῆς ζωροποτῶν κύλιχος. 
᾿Ἐρασίξενον δέ τινα πεπωχέναι πλεῖστόν φησι τὸ ἐπ᾽ 
αὐτῷ ἐπίγραμμα 

[ Τὸν βαϑὺν οἰγοπότην ̓ Βρασίξενον ἡ δὶς ἡρεξὴς 
-ἀχρήτου φανεέρως ᾧχετ᾽ ἔχουσα χύλιξ, 

ἔπινδ δὲ πλεῖστον χαὶ ᾿Δλκέτας ὁ Μακεδὼν, ὡς φήσιν 

Ἄριστος ὁ Σαλαμίνιος, χαὶ Διότιμος ὃ ̓4ϑηναῖος. ὄξος 

δὲ καὶ Χώνη ἐπεχαλεῖτο" ἐντιϑέμενος γὰρ τῷ στόματι χώ- 
γὴν ἀπαύστως ἕπινεν ἐπιχεομένου οἴνου" ὅϑεν καὶ Χώνη 
ἐπεκλήϑη, ὡς φησι Πολέμων. Κλεομένης δ᾽ ὁ «““αχεδαε- 
“μόνιος ὅτι καὶ ἀκρατοπότης ἦν προείρηται" ὅτι δὲ διὰ 

ἴ μέϑην ἑαυτὸν καὶ μαχαίρᾳ χκατέτεμεν ᾿ΗΠρόδοτος ἱστόρησξ. 

486 ἃ. Ἐρ᾿Ίσγδτήτηδ ἴπ Ἀπίβοϊορίαπι Ῥαϊαΐ. γϑοθρέαπι υ0}. ἢ]. Ρ. 
871. Ἐρτοπιθ. Ρυϊπησπὶ δὲ φυδτέαπι γευβὰπιὶ Δρροβιΐέ ἄνϑρωπ᾽ ἴπ ὃς 
ϑάνεν τητιέαίο: ἀπᾶθ δέ! ἘΤαβέδεμπιβ ρ. 740, 58. ν. 2. ὦρ- 
ϑωσαν τᾷδε ἴ,. ὄρϑωσαν τᾷδε ΑΥ̓͂. ὀρϑώσαν τᾶδε Ῥ. ὀρϑώσαντα. δὲ Β.. 

Ψ. 3. Χαρμύλος] χάρμυλος ΒΡ, ἔφϑιτο δ᾽ ϑοιμννεῖσι, ἔφϑη ὃ δ᾽ 
ΑΒ. ἔφη ὃ δ᾽ Ρ. ἔσβη δδ᾽ ὙΙ,. ἁνὴρ} τὶ ὠνὴρ νεὶ ὧ Ῥὴρ- 

Ψ. 4. ζωροποτῶν Τ,. ζωοποτῶν ΡΥ. ἐρασίξενον Ομ, ἐρυσίξενον ΒΡ 

ΘΕ ΠΟΌΡῚ Ο(αβδιθοη πὶ, ἐρισίξενον Ψ, ἘΓΑΒΙχ Θπππὶ οἐϊδπὶ Α δ] ἴδ η5 αἸχτέ 

ν. Η.1Π|, 4]. ἐπίγραμμα] ἴπ Ἀπίποϊορία Ῥαϊδΐ. ν9]. 1. Ρ. 444, 
Ὁ ΑΙ ποθ ἐσ! θυϊίασ : ἀπᾶρ μαθοὲ Ἐσγποϑέϊμιβ Ρ. 304. 

430 6. Τὸν ὁχ Απιβοϊορία ἄραϊ. Τιοροθαΐασ οὔ. ἐρασέξενον 
ΟΡΙ, οὲ Απίβοϊορίῖα. ἐρυσίξενον Β' οὐ Π|0τὶ Οδβδιδοηίδηΐ. ἐρισίξενον Ὗς 

ἡ δὶς] ἤδις Β. φανερῶς) προποϑεῖσ᾽ Ἀπίβοϊορία. 
ᾧχετ᾽ ἔχουσα] ᾧχεϑ᾽ ἑλοῦσα ΨαΙοΚοπανῖα5 δᾶ ΟΠ πο ἘΠ65. Ρ. 
201. εἐ (οτἃὅ5. ἐντιϑέμενος) ἐκτυϑέμενος ἢ. γὰρ δ(ά. 1.. 
ὁπι. Ὁ, δὲ Ῥ ΄ῃη ἐοχία, 564 ἀεϊοίθηι, γὰρ 'π ΠΙΔΙΡΊΠΟ. ἔπινεν 
ἐπιχεομένου ΑΌ, ἔπινε χεομένου ὈΝῚ,. “προείρηται ΔΒ. εἴρηται πρό-- 

τερον ΡΨΙ,. Βοβρίοϊε δ ὑ, 427 Ὁ. μέϑην] τὴν μέϑην Ὁ. 
“Ηρόδοτος] ΧΙ, 78. 
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χαὶ ᾿ἡλκαῖος δὲ ὁ ποιητὴς φιλοπότης. ἦν, ὡς. - προεῖσον. 
Βάτων δ᾽ ὃ Σινωπεὺς ἐν τοῖς περὶ Ἴωνος τοῦ ποιητοῦ 

φιλοπότην φησὶ γενέσϑαι καὶ ἐρωτικώτατον τὸν Ἴωνα. καὶ 
αὐτὸς δὲ ἐν τοῖς ἐλεγείοις ἐρᾶν μὲν ὁμολογεῖ Χρυσίλλης 

τῆς Κορινϑίας, Τελέον δὲ ϑυγατρός" ἧς χαὶ Περικλέα 
τὸν ᾿Ολύμπιον ἐρᾶν φησι Τηλεχλείδης ἐν. ̓ Ησιόδοις. ,Ξέ- 

ψαρχος δ᾽ ὃ “Ῥόδιος διὰ τὴν πολυποσίαν ᾿Μετρητὴς ἐπε- 

χκαλεῖτο" μγημονεύεει δὲ αὐτοῦ Εὐφορίων ὃ ἐποποιὸς ἐν 
Χιλιάσι. 

49. Χάρης δ᾽ ὁ Μυτιληναῖος ἐν ταῖς περὺ ᾿ἡλέξανδρον 
43 ἱστορίαις, περὶ Καλάνου εἰπὼν τοῦ ᾿Ινδοῦ φιλοσόφου δὲε 

ῥίψας ἑαυτὸν εἰς πυρὰν νενημένην ἀπέϑανε, φησὶν ὅτι 

χαὶ ἐπὶ τῷ μνήματι αὐτοῦ διέϑηκεν ᾿Αλέξανδρος γυμνικὸν 
ἀγῶνα χαὶ μουσικὸν ἐγκωμίων. ἔϑηκε δὲ (φησὶ χαὶ διὰ 
τὴν φιλοιγίαν τῶν Ινδὼν καὶ ἀκρατοποσίας ἀγῶνα. χαὶ ἦν 
ἀϑλον τῷ μὲν πρώτῳ τάλαντον, τῷ δὲ δευτέρῳ τριάκοντα 
μναῖ, καὶ τῷ τρίτῳ δέκα. τῶν οὖν πιόντων τὸν οἶνον πα- 
ραχρῆμα μὲν ἐτελεύτησαν ὑπὸ τοῦ ψύχους τριάκοντα χαὺ 
πέντε" μικρὸν δὲ διαλιπόντες ἐν ταῖς σκηναῖς ἕξ, ὃ δὲ 

υ πλεῖστον πιὼν χαὺ νιχήσας ἔπιε μὲν ἀκράτου χόας τέσσα- 
ρας χαὺὶ τὸ τάλαντον ἔλαβεν, ἐβίωσε δὲ ἡμέρας τέσσαρας, 
ἐχαλεῖτο δὲ “Πρόμαχος. ἐ Τίμαιος δέ φησιν ὡς Διονύσιος ὃ 
τύραννος τῇ τῶν. Χοῶν ἑορτῇ τῷ πρώτῳ ἐχπιόντε χύα 
ἄϑλον ἔϑηκχε στέφανον χρυσοῦν" καὶ ὅτι πρῶτος ἐξέπιε 
Ξενοχράτης. ὃ φιλόσοφος, χαὶ λαβὼν τὸν χρυσοῦν στέφα- 
γον καὶ ἀναλύων τῷ “Ἑρμῇ τῷ ἱδρυμένῳ ἐπὶ τῆς αὐλῆς 

ἐπέϑηχεν, ᾧπερ ΕΡῸ νᾺ χαὶ τοὺς ἀνϑινοὺς ἑκάστοτε ἐπιτι- 

ϑέναι στεφάνους, ἑσπέρας ἀπαλλασσόμενος ὡς αὐτόν, καὶ 
ἐπὶ τούτῳ ἐθαυμάσϑη. τὴν δὲ τῶν Χοῶν ἑορτὴν τὴν 

ε “4ϑήνησιν ἐπιτελουμένην Φανόδημός φησι Δημοφῶντα τὸν 

430 ἢ. ἦν δἀά. ΑΒ. οὔ. ΡΥ͂Τ,. τοῦ ποιητοῦ] τοῦ οπι. Β, 
ὅμολογεῖ] δμολογεῖν Β. Μετρητὴς] μετρήτης Ῥ. μνημονεύεν δὲ 

ΡΥΙ.. δὲ οἵα. ΑΒ. αὐτοῦ Εὐφορίων] εὐφορίων αὐτοῦ Β. 
457 ἃ, νενημένην ΑΒ. ἐνημμένην ΡΨ]. οπιῖδιε Ο. ἐγκωμίων 

ἐγνωσμίων Ὁ. σκηναῖς ἐξ ὧν Β. ἦν Ἢ 
437 Ὁ. καὶ τὸ τάλαντον «--- τέσσαρας 844, Α(. οπι. ΡΥ͂Τ,. χοῶν 

ΟΡ. χόων ἴ.. χύόαν Υ. ᾧπερ] ὥσπερ Β, ἀνθιγοὺς ϑοΡΙθοθαίυῦ 
ἀνϑίνους. χοῶν Ῥ, χύων 1. τὴν ᾿2ϑήνησιν)] ἐν ἀϑήνησιν Β, 
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βασιλέα βουλόμενον ὑποδέξασθαι παραγενόμενον τὸν ᾿Ορέ- 
στὴν ᾿ϑήναζε. πρὸς δὲ τὰ ἱερὰ οὐ ϑέλων αὐτὸν προσιέ- 
ψαῦ οὐδ᾽ ὁμόσπονδον γενέσϑαι μήπω δικασϑέντα,, ἐκέλευσε 
συγκλεισϑῆναι τά τὲ ἱερὰ χαὶ χόα. οἴνου ἑκάστῳ παρατε- 
ϑῆναι, τῷ πρώτῳ ἐχπιόντι εἰπὼν ἄϑλον δοϑήσεσθαι πλα- 
χοῦντα. παρήγγειλέ τε χαὶ τοῦ πότου παυσαμένους τοὺς 

μὲν στεφάνους οἷς ἐστεφάνωντο πρὸς τὰ ἱερὰ μὴ τιϑέναι, 
ἃ διὰ τὸ ὁμορόφους γενέσθαι τῷ Ορέστῃ, περὶ δὲ τὸν χύα 
τὸν ἑαυτοῦ ἕχαστον περιϑεῖναι, καὶ τῇ ἱερείῳ ἀποφέρειν 
τοὺς στεφάγους πρὸς τὸ ἐν «ΑΑίμναις τέμενος, ἔπειτα ϑύειν 
ἔν τῷ ἱερῷ τὰ ἐπίλοιπα. χαὶ ἔχτοτε τὴν ἑορτὴν χληϑῆναι 
χόας. τῇ δὲ ἑορτῇ τῶν Χοῶν ἔϑος ἐστὶν ᾿4ϑήνησιε, πέμ- 

πεσϑαι δῶρά τε χαὶ τοῦς μισϑοὺς τοῖς σοφισταῖς, οἵπερ 

χαὶ αὐτοὶ συνεχάλουν ἐπὶ ξενίῳ τοὺς γνωρίμους, ὥς φησιν 
ἀρβουλέδῃο ὃ διαλεκτικὸς ἐν δράματι Κωμασταῖς οὕτως 

“Σοφιστιᾷς. κάκιστε, καὺ Χοῶν δέει 
6 τῶν μισϑοδώρων, οὐκ ἀδείπνων ἐν τρυφῇ. 

50. ᾿ἀντίγονος δὲ ὃ Καρύστιος ἐν τῷ περὶ τοῦ Διονυ- 

σίου βίου τοῦ “Ἡρακλεώτου τοῦ ἐπιχληϑέντος Μεταϑεμέ- 
γου φησὺ τὸν. Διονύσιον τοῖς οἰκέταις συνεορτάζοντα ἐν 
τῇ τῶν Χοῶν ἑορτῇ χαὶ μὴ δυνάμενον διὰ γῆρας χρῆσϑαι 

ἡ παρειλήφεσαν ἑταίρᾳ ὑποστρέψαντα εἰπεῖν πρὸς τοὺς 
ομ δεήνον  δίρικαιο 

Οὐ δύναμαι τανύσαι, λαβέτω δὲ χαὶ ἄλλος. 
ἣν δὲ ὃ Διονύσιος ἔτι ἐκ νέου, ὡς φῆσι Νικίας ὁ ΝΝικαεὺς 
ἐν ταῖς Διαδοχαῖς, πρὸς τὰ ἀφροδίσια ἐχμανὴς καὶ πρὸς 

ἐτὰς δημοσίας εἰσήεε παιδίσκας ἀδιαφόρως. χαί ποτὲ πο- 

437 ο. ἐπιτελουμένην ΡῚ,. ἐπιτελουμένων Υ. ὅτι δημοφῶν ὃ 

βασιλεὺς βουλόμενος ὑποδέξασθαν δρέστην --- ἐκέλευσε συγελειοϑῆναν τὰ 
τι ἱερὰ --α. Ὁ... . δοϑθϑήσε πλακοῦντα Β.. πότου] ποτοῦ 'Ὁ. 
παυσαμένους ΑΡΥ͂. παυσαμένου ΟἹ,. ἐστεφάνωντο Ἁ. ἐστεφανῶντο Ἐ.. 

ἐστεφάνοντο Ῥ, ἐδρεζααθιναο ΨΠ,, ἐστεφανώσαντο Ὁ. 

437 ἃ. ὁμοφόρους] ὃ ὁμορρόφους ΡΥΤ,. δμωροφίους Ὁ. χοῶν Ῥ᾿ 
χύων ΥΙ,. οὕτως οὁπὶ. Β. ἘΠ α  ἀ15. γουβδιι5 ομ. Ὁ, Ζο 

φιστιᾷς) σοφιστιαῖς Β1, δέει) δου ορθαΐα δέῃ. ἢ 

; 457 6. ΠΠ]Ἰεταϑεμένου͵ τοῦ. μεταϑεμένου Ῥ. χοῶν Ῥ. χόων Ί.. 

Οὐ δύναμαι] ἩἨδχαπιείον Θχριουῖ μοΐοδε οχ Θάγ85. φν [92. « 

φίλου, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος... λαβέτω Νὶ,. λαβέ. 
σϑὼ ἌΡ, λαβέσϑαι Β. ἃ 

" 

" 



79. Ι 

' ρευύμενος μετά τινῶν γνωρίμων, ὡς ἐγένετο κατὰ τὸ παι- 

, δισχεῖον, εἰς ο΄ τῇ “προτεραίᾳ παρεληλυϑὼς ὥφειλε. χαλκοῦς, 

ἔχων τότε κατὰ τύχην, ἐχτείνας τὴν χεῖρα πάντων ὁρώντων 
᾿ ἀπεδίδου. :Ανάχαρσις δ 90 Συύϑης, παρὰ Περιάνδρῳ 

τεϑέντος ἄϑλου περὶ τοῦ πίνειν, ἤτησε τὸ νιχητήριον, πρῶ- 
438 τος μεϑυσϑεὶς τῶν συμπαρόντων, ὡς ὄντος τέλους τούτου 

χαὶ τῆς ἐν τῷ πότῳ γίκης, ὥσπερ καὶ τῆς ἐν τῷ τρέχειν. 
“Τακύδης δὲ χαὶ Τίμων οἱ φιλόσοφοι χληϑέντες πρός τινα 

τῶν. γνωρίμων ἐπὶ δύο ἡ ἡμέρας, καὶ βουλόμενοι συμπερι- 
φέρεσθαι. τοῖς παροῦσιν, ἕπινον προϑυμότε μα τῇ μὲν οὖν 

πρώτῃ τῶν ἡμερῶν δ «“1ακύδης ἅπῇει πρότερος, ἐπιπολά- 

σαντος αὐτῷ τοῦ ποτοῦ. χαὶ ὃ Τίμων ὁρῶν αὐτὸν ἀπιόν- 
τα ἔφη 

᾿Ηράμεϑα μέγα κῦδος, ἐπέφνομεν Ἕχτορα δῖον. 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ προαπιόντος τοῦ Τίμωνος, διὰ τὸ μὴ δυ- 
ψηϑῆναι ἐχπιεῖν τὴν προποϑεῖσαν αὐτῷ κύλικα, ὁ Ἵαχύ- 

ν δὴς ἰδὼν αὐτὸν ἐπανάγοντα εἶπε 
ι δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει, ἀντιόωσι. - 

91. ἸΜυχερῖνον δὲ τὸν “Ἅἰγύπτιον ὁ “Ἡρόδοτος ἱστορεῖ 
διὰ τῆς δευτέρας ἀκούσαντα παρὰ τῶν μάντεων ὅτι ὁλι- 

γοχρόνιός ἐστι, λύχνα ποιησάμενον πολλὰ ὁπότε γένοιτο 
γὺξ͵ πίνειν καὶ εὐπαϑεῖν οὔτε ἡμέρας οὔτε νυχτὸς ἀνιέντα" 
καὶ εἰς τὰ ἕλεα δὲ χαὶ τὰ ἄλση νεμόμενον, ἔτει δὲ ὅπου 
πύϑοιτο ἡβητήρια εἶναι, μεθύσκεσθαι. καὶ Γάμασιν δὲ τὸν 
χαὶ αὐτὸν «Αϊγυπτίων βασιλέα Ἡρόδοτος πολλὰ πεπωχέ- 

ο γαι φησί. “Ἑρμείας δ᾽ ὃ ἐπ υμνδξος ἐν τρίτῃ «Σικελικῶν 

; φιλοπότην φησὶ γενέσϑαι ΝΝικοτέλη τὸν Κορίνθιον. ὥναδη 

438 ἃ. πότῳ] ποτῷ ΡῬ, ῬἨράμεϑα) Πιαᾶ. χ, 3938. προα- 
πιόντος Ὁ οἱ Ἰδυδίδίμιυβ Ρ.}1275,. 50. προπιόντος ΡΥ. προποι 
ϑείσων --α Ζυατήνων δέ οτι. Ρ, 

438 Ὁ. ὃ “ακύδης ,. ὃ οπι. Ψ, “Ζυστήνων]. Πα. ζ, 127. φ, 
151. ὃ ἡρόδοτος Β. Ἀθοταΐ ὅ. τῆς δευτέρας) σαν. 133. 

ὅτι ΑΒ. διότι ῬΥ͂Ι,. ὡς 6. ἕλεα] ἔλαια Β. γεμόμενον] πλανώ-- 

ΠΟ μένον ἀϊχῖε Πονοάοξυϑ, ἔτυ δὲ] Τιοσοθαξιχὶ ἔτι τε. τὸν χαὶ 
αὐτὸν ἈΒ. τῶν αὐτῶν ΡΥ͂Γ,. 5οΙυπι τῶν ροδβιμῖε Ὁ. 

4838 ς. ΠΙηϑυμναῖος] ευτυληναῖος Β. Οοηΐῇ, νατ. Ἰ6οέ. δᾷ ΠΙ. ν». 92 ε. 
φιλοπότην»] φιλοπώτην Δ. Φανίας] ϑογιθοθαίαν. φαινίας, 



Ι 971 

"δὲ ὃ ἼἜρέσιος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τυράννων ἀναίρε- 
σις ἐχ τιμωρίας “Σκόπαν φησὶ τὸν Κρέοντος μὲν υἱὸν, 

Σ χόπα δὲ τοῦ παλαιοῦ ὑϊδοῦν, φιλοποτοῦντα διατελέσαι 
χαὶ τὴν ἐπάνοδον τὴν ἀπὸ τῶν συμποσίων ᾿ ποιεῖσϑαι ἐπὶ 
ϑρόνου καϑήμενον, καὶ ὑπὸ τεσσάρων βασταζόμενον οὕτως 
οἴχαδε ἀπιέναι. Φύλαρχος δὲ ἐν τῇ ἕχτῃ τῶν ἱστοριῶν 
᾿Αντίοχόν φῆσε τὸν βασιλέα φίλοινον γενόμενον μεϑύσχε-: 

ἃ σϑαί τὲ καὶ κοιμᾶσθαι ἐπὶ πλέον, εἶϑ'᾿ ἑσπέρας πάλιν 
ἀφυπνιζόμενον ἐπιπίνειν. ἐχρημάτιξέ τε, φησὶ, νήφων μὲν 
βραχέα τελέως, μεϑύων δὲ τὰ πολλά. διὸ περὶ αὐτὸν δύο 
ἦσαν οἱ διοιχοῦντες τὴν βασιλείαν, [Ἄριστος χαὶ “Θεμίσων, 
Κύπριοι μὲν γένος χαὺ ἀδελφοὶ, ἐρώμενοι δὲ ἀμφότεροι 
τοῦ “Φντιόχου. 

52, Πολυπότης δὲ ἦν καὶ “Αντίοχος ὃ βασιλεὺς, ὃ 
χληϑεὶς ᾿Επιφανὴς, ὃ ὁμηρεύσας παρὰ “Ῥωμαίοις, ὃ ὃν ἱστο-- 

θεῖ Πτολεμαῖος ὃ Ἐὐεργέτης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ὑπομνη- 
ὁ μάτων χὰν τῷ πέμπτῳ, φάσχων αὑτὸν εἰς τοὺς Ινδικοὺς 
χώμους χαὶ μέϑας τραπέντα πολλὰ ἀναλίσχειν. χαὶ τὰ 

περιλειπόμενα δὲ τῶν χρημάτων μεϑ' ἡμέραν χωμάξῶὼν 
ὁτὲ μὲν ἐξέχει, ἄλλοτε δὲ ἐν ταῖς δημοσίαις ὁδοῖς ἱστάμε- 
Ψος ἔλεγε, Τίνι ἡ τύχη δίδωσι, λαβέτω. καὶ ῥίψας τὸ ἀρ- 

γύριον. ᾧχετο. πολλάχις δὲ καὶ πλεκτὸν στέφανον ῥόδων 
ἔχων ἐπὶ τῆς κεραλῆς καὶ χρυσουφῆ τήβενναν φορῶν μό- 
ψος ἐρέμβετο, λίϑους ὑπὸ μάλης ἔχων, οἷς ἔβαλλε τῶν 

ἰδίων τοὺς ἀκολουϑοῦντας αὐτῷ. ἐλούετό τε χαὶ εἰς τοὺς 
ἴ χοιγοὺς λουτρῶνας, μύροις ἀλειφόμενος. ὅτε χαί ποτε συνι- 

δών τις αὑτὸν ἰδιώτης ἔφη, Μακάριος εἶ, ὠ βασιλεῦ, πα- 

᾿Ερέσιος ϑομνν ἴθ. οαϊεῖο. ἐρέσσιος ΡΥ͂Ι,. αἱρέσιος Β, “Σεόπαν εἴ 
Σπόπα Τιεορατᾶπ5 Ἐπιοπᾶ, ΠΙ, 14. σκότταν δἰ σκόττω ΡΥΙ,. σκόταν εὲ 
σχότα Ἐ,. χκόττας ἀϊοϊξιαν ἴπ Θρ᾿ ἐοπ16. φιλοποτοῦντα] φιλοπωτοῦντα Ἀ-. 

φύλαρχος ἐν ςἾἿ ἱστοριῶν Β. 

458 ἃ. ἐχρημάτιζέ τε Β. Τιορ οδέυτ' ἐχρημάτιζέ γε. ἐχρημάτιζε δὲ Ὁ. 
“Πολυπότης] πολυπώτης Ἀ. ᾿Αντίοχος] θ6 Απέϊοομβο δαάριι 

ἴογα οπιπῖα πᾶγναγῖὲ Ψ, Ρ. 198. 194. τῷ οπι. Βα πρώτῳ ΨΙ,, 
αὐ ΒΡ. ϑομνυνοῖρ βα θυ βουιβ. τρέτῳ ΘαἸα δ ποθβοῖο πηθ βαπιέϊιπι, 

438 6. δτὸ ϑομννοῖση. ὅτε ΡΨ]. ἱστάμενος ἔλεγε ΑΌ, ἱστά-- 
μενον λέγειν ΒΡ. ἱστάμενος λέγειν ὟΙ,. ἔβαλλε Β. Τιοροθδέαιν ἔβαλε. 

ἐλούετό τε Ἀ6. ἐλεουτὸ τε Β, ἑἐλοῦτό τε ῬΥ͂Ι,. 
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λυτελὲς ὄξεις. χαὶ ὃς ἡσϑεὶς ̓ . ̓ Εγώ σε, φησὶν, ὑπέρχορον 

τούτου ποιήσω. καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὑδρίσκην 
ὑπὲρ δύο χόας. ἔχουσαν παχέος μύρου καταχυϑῆναι ἐχέλευ- 

σὲν, ὡς καὺ τὸ πλῆϑος τῶν ἀγοραιοτέρων͵ εἰς τὸ ἐχχυϑὲν. 

συγχυλισϑῆναι. ὀλίσϑου τε γενομένου, αὐτός τε ὁ ̓ Αντίο- 

χος ἔπεσε χαγχάζων καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν λουομένων ᾽ τὸ αὐτὸ 
439 ἔπασχον. “Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ ἕχτῃ χαὶ εἰχοστῇ τῶν ἔστο- 

ριῶν καλεῖ αὐτὸν ᾿Ἐπμιανῆ, χαὶ οὐχ ᾿Επιφανῆ, διὰ τὰς 

πράξεις. Οὐ μόνον γὰρ μετὰ δημοτῶν ἀνθρώπων κατέβαι-" 
γὲν εἰς ὁμιλίας, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παρεπιδημούντων δέ- 
γων χαὶ τῶν εὐτελεστάτων συνέπιγεν. εἰ δὲ χαὶ τῶν νεω- 

τέρων, φησὶ, συναίσϑοιτό τινας εὐωχουμένους ὁπουδήποτε, 

παρῆν μετὰ χεραμίου καὶ συμφωνίας , ὦστε τοὺς πολλοὺς 

διὰ τὸ παράδοξον ἀνισταμένους φεύγειν. πολλάκις δὲ χαὲ 

Ρ τὴν βασιλικὴν ἐ ἐσθῆτα ἀποβαλὼν τήβενναν ἀναλαβὼν πε- 
ριξι τὴν ἀγοράν." 

53. Ἔν δὲ τῇ πρώτῃ καὶ τριακοστῇ ὃ αὐτὸς Πολύ- 

βιός φησι συντελοῦντα αὐτὸν ἐν τῇ ᾿ΑἸντιοχείᾳ ἀγῶνας 

συγχαλέσαι πάντας ᾿Ελληνας χαὶ τῶν βουλομένων τοὺς 

πολλοὺς ἐπὶ τὴν ϑέαν. χαὶ πλείστων παραχινομένων ἐν 
τοῖς γυμνασίοις πάντας ἐκ χρυσῶν ὁλκίων ἤλειφε χροκίνῳ 
μύρῳ καὶ χινναμωμίνῳ καὶ ναρδίνῳ χαὶ ἀμαρακίνῳ χαὺ 
ἰρίνῳ. καὶ συγχαλῶν αὑτοὺς εἰς εὐωχίαν ποτὲ μὲν χίλια 

ς τρίχλινα, ποτὲ δὲ χίλια πενταχόσια συνεπλήρου μετὰ πο- 

438 ἢ, τοὐτου] τοῦτο Β. ξχέλευσεν ΑΒΟ. ἐχέλευεν ΡΥΤ,: 

ἀγορυιοτέρων ἀγοραίων Ὁ. ἐχχυϑὲν  ἐγχυϑὲν Β. χαγχάζων 

Β451}.ὄ 1... χαγχλάζων ῬΨ, ΜδΠπι καχάζων, 
4.39 ἃ. Πολύβιος) 0]. 1Ψ΄. ν. 353. γιά6 δὰ Ψ. νυ. 198 ἅ. 

μόνον ἴω. μόνων ΡΥ. εἰς δμιλίας Β. ϑοιθοθαίαν ἐς δμιυλίας. 

εὐτελεστάτων ἐντελεστάτων Β, κεραμίου κεραμείου Ὁ. Ψιάο δά 

198 ε. 
439 Ρ. Ἔν δὲ] δὲ οι. ΒΕ πρώτῃ καὶ τριακοστῇ Ἀ. τριακοστῇ 

πρώτῃ ὙΠ, λαῖ ΒΡ. ὃ αὐτὸς Πολύβιος οπι. Β. “Πολύβιος 

Ψο]. ν΄. ν. 499. Δείαΐε παπο Ἰοοαπι Ψ, ν. 196. --,Ιἰίἰ ῬΑντιο- 

χείᾳ] ἀντιοχία Β, συγκαλέσαι) συγκαλέσας Ὁ, δλκίων ἤλειφε] 

ὀλκίων εἴληφε Β. κινναμωμίνῳ ΔΒΟΡΨ, κιναμωμένῳ ἴω. καὶ 

ἐρίνῳ σογτγθοίαπι οχ 195 ἃ. καὶ κλὠρίνῳ Α. καὶ κλεῦνῳ Β. καὶ κριυνένῳ 

ΡΨ Ὶ,. ομεῖϑιε Ὁ. εὐωχίαν} εὐωχίας Β. ᾿ 
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λυτελεστάτης κατασχευῆς. καὶ ὃ χειρισμὸς τῆς διακονίας 
δι᾿ αὐτοῦ ἐγίνετο. χατὰ γὰρ τὰς εἰσόδους ἐφιστάμενος 
οὗς μὲν εἰσῆγεν, οὖς δ᾽ ἀνέκλινεν.: καὶ τοὺς διακόνους δὲ 

τοὺς τὰς παραϑέσεις εἰσφέροντας αὐτὸς εἰσῆγεν. καὶ περυ- 
πορευόμενος οὗ μὲν προσεχάϑιζεν 5 οὗ δὲ προσανέπιπτε. 
χαὺ ποτὲ μὲν ἀποϑέμενος μεταξὺ τὸν Ψωμὸν, », ποτὲ δὲ τὸ 
ποτήριον ἀνεπήδα. καὶ μετανίστατο, καὶ περιήει τὸν πότον 

ἃ προπόσεις λαμβάνων ὀρϑὸς ἄλλοτε παρ᾽ ἄλλοις, ἅμα δὲ 
τοῖς ἀχροάμασι προσπαίζων, καὶ ὑπὸ. τῶν μίμων εἰσειρέ- 
ρέτο. ὅλος συγκεχαλυμμένος, χαὶ ἐτίϑετο εἰς τὴν γῆν, ὡς 
εἷς ὧν τῶν μίμων" χαὺὶ τῆς συμφωνίας προχαλουμένης ὃ 
βασιλεὺς ἀναπηδήσας ὠρχεῖτο χαὶ προσέπαιξε τοῖς μίμοις, 

ὥστε πάντας αἰσχύνεσθαι. τοιαῦτα ἀπεργάζεται τοὺς τα- 
λαιπώρους ῇ “πρὸς τῇ μέϑῃ ἃ ἀπαιδευσία. ““ φιλοπότης δ᾽ 

ἣν καὶ ὃ ὁμώνυμος αὐτῷ Ἀντίοχος ἕν Μηδίᾳ πρὸς “4ς- 
6 σάχην πολεμήσας , ὡς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ὃ “παμεὺς ἐν 
τῇ ἑκχαιδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν. ἀγαιρεϑέντος γοῦν αὐτοῦ 
τὸν ᾿ἀρσάχην ϑάπτοντα αὑτὸν λέγειν » Εσφηλέ σε, “4ν»ν- 

τίοχε, ϑάρσος καὶ μέϑη. ἤλπιζες γὰρ ἐν μεγάλοις ποτη- 
ρίοις τὴν ᾿ἀρσάχου βασιλείαν ἐκπιεῖν. “ 

94, »«Ἱντίοχος δὲ ὁ μέγας ἐπιχαλούμενος, ὃν ἹῬωμαῖοι 
χαϑεῖλον, ὡς ἱστορεῖ “Πολύβιος ἐν τῇ εἰκοστῇ, παρελϑὼν 

εἰς Χαλχίδα τῆς Εὐβοίας, σύνετέλεν γάμους, πεντήχοντα 

μὲν ἔτη )εγονῶς, καὶ δύο τὰ μέγιστα τῶν «ἔργων. ἀγειλη- 
φὼς , τήν τὲ τῶν “Ἑλλήνων ἐλευϑέρωσιν, ὡς αὐτὸς ὀπηγ- 

ἔ γέλλετο, χαὺὶ τὸν πρὸς “Ῥωμαίους πόλε ἐμόν. ἐρασϑεὶς γοῦν 
παρϑένου Χαλκιδικῆς, χατὰ τὸν τοῦ πρλέμον, καιρὸν 

439 ὁ. κατασχευῆς ΑΒΟ. παρασκευῆς ΡΥ͂Γ,, κατα ἱπ πιδτρίπο Πᾶ- 
θεὲ Ῥ. διασχευῆς 195. ἐγίνετο ΑΒΟ οἱ 195. ἐγένετο ΡΥΨΙ,,. 
ἐφιστάμενος ΑΒΟ εἐ 195, ὑφιστάμενος ῬΨΥ͂Τ,, εἰσφέροντας ἴ.. φὲ- 
ροντας ΡΥ εὐ 1θ8. τὸν πότον] τὸν τόπον (΄. 

439 ἃ. προχαλουμένης ΒΌ εἰ 1095. προσκαλουμένης ΡΥ]. 
φιλοπότης  φιλοπώτης Α. ὃ ὁμώνυμος ὃ οἴῃ, Β. εηδίᾳ Ὁ. 
μηδείᾳ ΡΎΠ.. ὃ ̓ Δἀπαμεὺς] ὃ οπι. Ῥ, ι , 

4839 4. τῶν ἱστοριῶν ὁπ. Β. 'Ἔσφηλέ σε] ἔσφηλέν σε Β. 
᾿Αρσάκου αἀᾶ. 1.. ομι. ΡΥ, Πολύβιος Μο]. 1. Ρ. 132. 
ἐν τῇ εἰκοστῇ ΡΎΪ,. ἐν η΄ (810) Β. μὲν ἔτη] μὲν ἔτυ Β.᾿ 
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ἐφιλοτιμήσατο, γῆμαι, ̓αὐτὴν, οἰνοπότης ὧν καὶ μέϑαις 

χαίρων. ἦν δ᾽ αὕτη Κλεοπτολέμου μὲν ϑυγάτηρ ἑνὸς τῶν 
ἐπιφανῶν, χάλλει. δὲ πάσας ὑπερβάλλουσα. καὶ τοὺς γά- 

μους συντελῶν ἕν τῇ Χαλχίδι, αὐτόϑι διέτριψε τὸν χέμιῶ-- 
γα, τῶν ἐνεστώτων οὐδ᾽ ἡντινοῦν ποιούμενος, πρόνοιαν. 
ἔϑετο δὲ καὶ τῇ παιδὶ ὄνομα Εὔβοιαν. ἡττηθεὶς. οὐν τῷ 
πολέμῳ ἔφυγεν εἰο Ἔφεσον μετὰ τῆς νεογάμου.“ ἐν δὲ τῇ 

δευτέρᾳ ὁ αὐτὸς “Πολύβιος ἱστορεῦ “ἄγρωνα τὸν Ἰλλυριῶν 
440 βασιλέα ἡσϑέντα ἐπὶ τῷ νενικηκέναι τοὺς μέγα φρονοῦν- 

τας «Αἰτωλοὺς, πϑλυπότην ὄντα καὶ εἰς μέϑας καὶ εὐω-- 

χίας τραπέντα ; πλευρίτιδι ληφϑέντα ἀποϑανεῖν. ἐν δὲ τῇ 
; ἐνάτῃ χαὶ εἰχοστῇ ὁ αὐτὸς Τενϑίωνα φησι τὸν τῶν ᾿Ιλλυ- 

ιφιῶν βασιλέα διὼ τὴν πολυποσίαν πολλὰ ποιεῖν ἀσελγῇ 
κατὰ τὸν βίον, νύχτωρ τε ἀεὶ χαὶ μεϑ' ἡμέραν μεϑύοντα. 
ἀποχτείναντα δὲ καὶ Πλεύρατον τὸν ἀδελφὸν, γαμεῖν μέλ- 
λοντα τὴν ἸΜενουνίου ϑυγατέρα, αὐτὸν γῆμαι τὴν παῖδα 

» χαὶ ὠμῶς χρῆσϑαι τοῖς ἀρχομένοις. χαὺ Δημήτριον δέ 
φησι τὸν ἐκ τῆς Ῥώμης τὴν ὁμηρείαν διαφυγόντα ἐν τῇ 

τρίτῃ χαὶ τριακοστῇ βασιλεύσαντα “Σύρων, πολυπότην ὄντα, 

τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας μεϑύσχεσθϑαι. ᾿ Οροφέρνην τε, ολί- 
γον χρόνον Καππαδοχίας βασιλεύσαντα χαὺ παριδόντα τὰς 

439 ἢ, αὐτὴν δ44, ΑΟ, οπι., ΡΠ; αὕτη 1,οσοθαίαν αὐτὴ. 
ἐν τῇ Χαλκίδι οτι, Β. ἘᾷἼἊἥντιν᾽ οὖν ϑομινεῖρα, δαϊτῖο, ἥντινοῦν 

"ΒΒ. ἡντιναοῦν 1,. ἥντινα ΡΥ, εἰς ἔφεσον Β΄. ϑοΓθο δέν ὃς Ἔφεσον. 
τῇ δευτέρᾳ} Ολρ. 4. νο]. 1. Ρ. 228. ὃ αὐτὸς Πολύβιος οπι. Β. 
ὃ αὐτὸς Ἀ. αὐτὸς οπι. ΡΥ]. ἱστορεῖ] φησὶ Β. 

440 ἃ. τὸν ἰλλυριῶν Ῥ. τὸν ἰλλυρῶν Β. τῶν ἱλλυριῶν Ψ1. 
ἡσθέντα ἐπὶ ἈΡ, καϑέντα ἐπὲ Β. ἡσθέντα μέγα ἐπὶ Ψ1.. τοὺς μέγα 
φρονοῦντας αἴτωλοὺς ΑΒ], οὲ Οαδαυθοπίαηϊ. τοὺς μέγα αἰτωλοὺς Ῥ, 

τοὺς αἰτωλοὺς Ψ. πολυπότη»] πολυπώτην Ἁ. ἐν δὲ τῇ ἐνάτη 
χαὺ εἰκοστῇ Α. ἐν δὲ τῇ εἰκοστῇ ἐνάτῃ ὙΙ,. ἐν τῇδε «9 Β. ἐν δὲ κϑ7' 
Ῥ, Ιμέϑγ ΒΟΙΎΌΙ ἐταρπηιθπέα τϑοθρῖς ϑομνν βρη. νὸ]. Γ΄. ν. 434, 
ὃ αὐτὸς οτι. Β. τενϑίωνα ΛΒΡΥ͂, Γενϑίωνα 1. Νοπιοη τορὶ αθη- 
ἐἶο γ6ὶ Οἰθπέμῖο ζαϊξ: νἱᾶθ ἃπποξαξίοποπι, ᾿ 

440 Ρ. ὁμηρείαν 1 δμήρειων Ῥ, ἂν τῇ τρίτῃ καὶ τριακοστῇ] 
ΜΟΙ. 1Ψ. Ρ. 613. πολυπότην] πολυπώτην Α. καὶ ὀλοφέρνης 

(ὀροφέρνης Βιρογβοῦρέιπι ἴῃ Ὁ) ὃ καππαδοκίας βασιλεὺς τοιοῦτος ἦν 

Ὁ οἐ δριζοπιθ ἩΘϑοΠΘΙΙΙ. 
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πατρίους ἀγωγάς φησιν ἐν τῇ τριακοστῇ δευτέρᾳ Ἰδνόνο 
γεῖν τὴν ᾿Ιακὴν καὶ τεχνητικὴν ἀσωτίαν. ᾿ 

55. Διόπερ ὃ ϑειότατος Πλάτων καλῶς νομοϑετεῖ ἐν 
τῷ δευτέρῳ .» Τοὺς παῖδας μέχρι ἐτῶν ὀχτωχαίδεχα τὸ 

ο παράπαν οἴνου μὴ γεύεσϑαε" οὐ γὰρ χρὴ πῦρ ἐπὶ πῦρ 
ὀχετεύειν" οἴνου δὲ μετρίου γεύεσϑαι μέ χρυ τριάκοντα 
ἐτῶν, μέϑης δὲ καὶ πολυοινίας τὸ παράπαν τὸν νέον 

ἀπέχεσθαι" τετταράκοντα δὲ ἐπιβαίνοντα ἐτῶν ἐν τοῖς συσ- 
σιτίοις εὐωχηϑέντα χαλεῖν τούς τε ἄλλους ϑεοὺς καὶ δὴ 
Διόνυσον παρακαλεῖν εἰς τὴν τῶν πρεσβυτῶν τελετὴν ἅμα 
καὶ παιδείαν, ἣν τοῖς ἀνθρώποις ἐπίχουρον τῆς τοῦ γή-᾿ 
ρως αὐστηρότητος ἐδωρήσατο τὸν οἴνον᾽ φάρμακον, ὥστε 
ἀνηβᾶν ἡμᾶς καὶ δυσϑυμίας λήϑην γίγνεσϑαι. “ χαὶ ἑξῆς 

ἃ δέ φησι »».40) Ὅς χαὶ φήμη ὑπορρεῖ ὡς ὃ ϑεὸς οὗτος ὑπὸ 

τῆς μητρυιᾶς Ἥρας διεφορήϑη τῆς ψυχῆς τὴν γνώμην" 

διὸ τάς τε βακχείας χαὶ τὴν μανικὴν πᾶσαν ἐμβάλλει ΠΩ 

θείαν τιμωρούμενος" ὅϑεν χαὶ τὸν οἶνον ἐπὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ 
δεδώρηται." 

50. Φάλαικος δ᾽ ἐν τοῖς ἐπιγράμμασι γυναῖχά τινα 

ἀναγράφει πολυπότιν Κλεὼ ὄνομα 

Χρυσωτὸν κροχόεντα περιζώσασα χιτῶνα, 
τόνδε Διωνύσῳ δῶρον ἐδ χ, Κλεῷ, 

οὕνεχα συμποσίοισι μετέπρεπεν ἶσα δὲ πίνειν 
6 οὔτις οἱ ἀνθρώπων ἤρισεν ἀὐδαμά πω- 

ἂν τῇ τριακοστῇ δευτέρᾳ ΝΟ]. ΤΥ. ᾿. 583. πτεχνητιχὴν ῬΥΓΙ,, 
τεχνυιτικὴν δον ρ ἢ, δαϊεῖο. ἐν τῷ τῷ οπ. Β. ἐν τῷ δευ-- 

τέρῳ 1 Ῥ. 006 ἃ. μέχρε ἐτῶν Β. μέχρις ἐτῶν 1,. μέχρι τῶν ΡΥ, 

γεύεσθαι ΒΡ οὰπὶ ΡΙαέοπο. γεύσασϑαι ΨΙ, οἱ ΒοΒυνεΙρ, δἀϊεῖο. 
440 ο. ἐπὲὶ πῦρ ὁχ ῬΙαίοηο δἀά. Β851]. δὲ 1,, ομῃβ. ΒΡ. 

τριάκοντα ἐτῶν) ἐτῶν οἵη. Β. ἐπιβαίνοντα ἐτῶν] ἐπιβαίνοντα ἐκ 

τῶν Β. ΖΙιόνυσον] διονύσιον Β. παιδείαν ΑΒΟΡΨ., παιδιάν 

Β4511}. δὲ 1, οχ Ρ]δίοπϑ, ἣν] ἣ 6. τοῖς] τῆς Ρ. καὶ ἑξῆς] 
Ρ, 672.". καὶ φήμη) ἔφανη Β. 

440 ἃ, ἐμβάλλει] Οοντῖσο ἐμβάλλειν οχ ΡῬΙδΐοπο. δ᾽ ἐν τοῖς] 
τοῖς οπι. Β. πολυπότιν Ὁ. πολυπῶτιν Ἀ. πολυπότην ῬΥ͂Ϊϊ,. 

ῬΠδ]άθοὶ ΘΡΙρ δια πὴα 'π Απέμο]ορ. Ραϊδέ, νο]. Π. ρ, 789. ΨΟ. 
-«Κρυσωτὸν) Ιροσσωτὸν Τ᾿ουρίι5 Επιροηά. νο]. ΠΠ. Ρ. 112, Ἄς 

τόνδε Οδβαυθομιδ, 118 Ὁ1 τῷδε: διωνύσῳ Ο. διοννύσῳ ῬΥ͂. ΖΔιο-- 
γύσῳ 1... τ 

440 6, Ψ. 4. οὐδαμά πω Τουρίι8. οὐδ᾽ ὅἅμά πω ῬΥ͂Ι,. 
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ὅτι δὲ φίλοινον τὸ τῶν γυναικῶν γένος χοινόν. οὐχ ἀχα- 
ρίστως δὲ καὶ ὃ Ξέναρχος ἐν τῷ Πεντάϑλῳ γυναῖχά τινα 
εἰσάγει φριχτότατον ὅρχον ὀμνύουσαν τόνδε 

᾿Εμοὶ γένοιτο, σοῦ ζώσης. τέχνον, 
ἐλεύϑερον πιοῦσαν οἶνον ἀποϑανεῖν. 

παρὰ Ῥωμαίοις δὲ, ὥς φησι “Πολύβιος ἐ ἔν τῇ ἕχτῃ, ἀπεί- 
θηται γυναιξὶ πίνειν οἶνον. τὸν δὲ “καλούμενον πάσσον πί- 
ψουσι. τοῦτο δὲ ποιεῖται μὲν ἐκ τῆς ἀσταφίδος, χαὶ ἔστι 

ε παραπλήσιος πινόμενος τῷ «Αϊγοσϑενίτῃ τῷ γλυχεῖ καὶ τῷ 
Κρητικῷ. διὸ πρὸς τὸ κατεπεῖγον τοῦ δίνγους χρῶνται αὐτῷ. 

ες λαϑεῖν δέ ἔστιν ἀδύνατον τὴν γυναῖχα πιοῦσαν οἶνον. 
-πρῶτον μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἔχει οἴνου χυρείαν ἡ γυνή" πρὸς 
δὲ τούτοις φιλεῖν δεῖ τοὺς συγγενεῖς τοὺς ἑαυτῆς καὶ τοὺς 

τοῦ ἀνδρὸς ἕως ἐξανεψιῶν, χαὶ τοῦτο ποιεῖν καϑ'᾿ ἡμέραν 
ὑπόταν ἴδῃ πρῶτον. λοιπὸν, ἀδήλου τῆς ἐντυχίας οὔσης 

τίσιν ἀπαντήσει, φυλάσσεται" τὸ γὰρ πρᾶγμα, κἂν γεῦ-- 
Δλ41 σηται μόνον, οὐ προσδεῖ διαβολῆς. “ἄλκιμος δ᾽ ὃ ΖΕιχε- 

λιώτης ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ τῶν βίβλων Ἰταλικῇ πάσας 
φησὶ τὰς ἐν ᾿Ιταλίᾳ γυναῖχας μὴ πίνειν οἶνον ἀπὸ ταύτης 
τῆς αἰτίας. Ἡρακλῆς περὶ τὴν Κροτωνιᾶτιν γενόμιενος, 
ἐπεὶ πρός τινα οἰχίαν οὐσαν παρὰ τὴν ὁδὸν διψῶν. ἀρί- 
χέτο, προσελϑὼν ἤτει πιεῖν ἐντεῦϑεν. ἔτυχε δ᾽ ἢ γυνὴ τοῦ 

τὴν οἰχίαν χεχτημένου πίϑον οἴνου λαϑραίως ὑποίξασα" 
καὺ πρὸς μὲν τὸν ἄνδρα δεινὸν ἔφη ποιήσειν αὐτὸν, εἰ 
ξένου χάριν τὸν πίϑον τοῦτον ἀνοί δειεν, ὕδωρ δ᾽ ἐχέλευσεν 

» αὐτὸν προσενεγκεῖν. “Πρακλῆς δ᾽ ἐπὶ ϑύραις ἑστὼς χαὶὺ 
ἀχούσας ταῦτα τὸν μὲν ἄνδρα αὐτῆς σφόδρα ἐπήνεσεν" 

τῷ Πεντάϑλῳ)] τῷ οπι, Β, εἰσάγεν οηϊ. Β, Πολύβιος] ἘχΒΙ- 
Ῥαϊέ δομννοῖσἢ. νο]. Π, ρΡ. 454. ἐν τῇ] τῇ οπι. Β. ἀπείρη-- 
ται] ἀπήρητο Ο. Ψοϊευῖέ ἀπείρητο. τῷ ΑἸἱγοσθϑενίτῃ γλυκεῖ ϑομυν ΕἸ σ ἢ. 

1θτὶ τῷ αἐγοσθενεῖ τῷ γλυκεῖ, τῷ «Αἰϊγοοϑενείῳ γλυκεῖ ΟαΒαι ΟΠ 5. 

(θη ᾿Αὐγοσθενίτης οχ ῬΟΙΥΌΪΟ πιδπμηον 556 ϑίθρβαπιῃι ΒΒ γΖ. Δηπο- 
ἴαντε δοῦν εἰρη, [πὶ Θριξοπιθ οϑέ, ἔστε δὲ παραπλήσιος τῷ κρητικῷ πι- 
ψύμενος τῷ γλυκεῖ. 

440 ἢ, δίψους] δείψους Β. χυρείαν Ο, ϑοΓθοθδίαγ συρίαν. 

ἐξανεψιῶν Ῥ δὲ ϑοΠινοῖρη. οάϊεῖο. ἐξανεψίων ὙΠ, ἔδη Ὑ1.. 
εἴδη ΒΡ, ἀπαντήσει ἷ,. ἁπαντήσῃ ῬΥ͂. ; 

44] ἃ. φησὶ τὰς ἐν ΑΒΟ. φησὶν ἐν ῬΨΤ,. τῆς αἰτίας] ΑΡ6- 

τὰς τῆς. «ἸΚροτωνιᾶτιν) κροτωνιάτην Ῥ, κροτωνιατῶν Ὁ ἱπίθογ ὙΘΙΒ.18.. 
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ὃν χαὶ ἐχέλευσεν αὐτὸν παρελϑόντα εἴσω σχοπεῖν τὸν πίϑον: 
χαὶ ὃς εἰσελϑὼν λίϑινον εὗρε τὸν πίϑον γεγονότα. τούτου 
δὲ τὸ σημεῖον ἔτι χαὶ νῦν ἐστιν ἐν ταῖς ἐπιχωρίαις. “γυναιξὶ 
πάσαις, ἔν αἰσχρῷ κεῖσθαι τὸ πίνειν οἶγον, διὰ τὴν προ- 
χειμένὴν αἰτίαν." 

57. Οἷαι δ᾽ εἰσὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι, μεϑύουσαι αἱ 
γυναῖκχες παραδίδωσιν ᾿Δντιφάνης μὲν ἐν τῇ ᾿“Ιἰχοντιζομένῃ 
οὕτω 

Τείτων ἐστί τις 

χάπηλος; οὗτος εὐθὺς, ὅταν ἔλθω ποτὲ 

διψῶσα, μόνος οἵδ᾽ ὡς γέ μοι χεράννυται, 
οὔϑ᾽ ὑδαρὲς οὔτ᾽ ἄχρατον. οἶδα δ᾽ ἐγώ ποτε 
πιοῦσα. 

χαὶ ἐν Μύστιδι - γυναῖχες δ᾽ εἰσὶν αἱ διαλεγόμεναι ---- 
Βούλει χαὶ σὺ, φιλτάτη, 

πιεῖν: Β. καλῶς ἔχοιμι. «4. τοιγαροῦν φέρε. 
μέχρι γὰρ τριῶν ς φασι τιμᾶν τοὺς ϑεούς. 

γεν: δ᾽ ᾿Ορχηστρίδι 
1 ὑναιξὶ δ᾽ ἀρχεῖ πάντ᾽, ἐὼν οἶνος παρῇ 

ἃ πίνειν διαῤκήξι Β. ἀλλὰ μὴν, νὴ τὼ ϑεὼ, 

ἔσται γ᾽ ὅσον ἂν βουλώμεϑ'᾽, ἔσται καὶ μάλα. 
ἡδύς γ᾽, ὀδόντας οὐκ ἔχων, ἤδη σαπρὸς, 
λέγων Σ γέρων γε δαιμονίως. 25: ἀσπάζομαι 
γραῦν σφίγγα. [πρὸς ἐμὲ ὡς αἰνίγματα λέχει 

[τ᾿ 

441 Ὁ. ὃν καὶ Ο οὐ ΠΥΡῚ Ὁαβδυθοηΐαπι, πος 6ϑέ, τὲ υἱάοέατ, 

δρ᾽ἔοπιθ ἘΟΘΒΟΠ 6111, καὶ οι. ΡΥ͂Τ,. τούτου ϑομννοῖση. 110 γι 
τοῦτο. οὕτω ΡΎΪ,. οὕτως ϑομινοῖρι, δάϊεῖο, οπι. Β. Απε- 
Ῥδᾶπῖβ ΥΘ 515. 0Π|. Ὁ, 

441 ς.Ὑ, 2. ἔλϑω Οαϑαυθοπιι5. Γι ΡΤ ἐλθὼν, ἦλθον τηᾶγσο Ρ, 
Υ. 3. οἱδ᾽ (αβαυθοπαβ. οἷδεν ΡΎΤ,. εἶδεν Β. Ψ. 1. 8ού- 

λει] δὲ δἀᾷϊε Βομινεῖρῃ, φιλτάτη ΑΒ, φίλτατε ΡΥ. Υ, 2. 
πιεῖν 5 καλῶς} ποιεῖν χαὶ ὡς Β, ν. 3, μέχρι γὰρ τριῶν ΑΒ6. μέ- 

χρι γὰρ καὶ τριῶν ΡΥ͂Ι,. Ιηδίοαν: Ἰδοιπᾶπι. Εἰχοιαϊξ, πὶ [Ά]]ΟΥ, 
δεῖν. ἄλεξις δ᾽ δ᾽ οπι. Β. 

441 ἃ, Ψ. 3. ὅσον ΟΥΤ,. ὃς Α, ὡς ΒΡΥ, Υ. 4. ἡδύς] πολύς 
Ἐιδέα!ῃῖι5 ᾿, 1449, 7., ποὴη Ὁ. Εχ 410 πολιὸς ἰαοίοθαξ Ῥί δ βοπιιβ 

δὰ Μίοογίη ἡ. 353. Υ. ὃ. λέγων οσυνΓπρέμπι. λέγων δ γε ΟΠ ῖϑ[ξ 
Ο 6οἐ Ευβέδεμίι5. 7γὲ 8 τὲ 50Γ101 ργδθβέβε ἀπθιέας ϑοινν οἰ σ ἢ. 

Υ. ὁ. Βϑοϊαβὶ ψυᾶθ ποῖ βογίρέα βιιηέ ἃν Αέδεπαθο. Εχ 1Π0 καὶ τὰ 
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χαὶ τὰ λοιπά. ἐν δὲ )ς πενϑοῦντι Ζωπύρας τινὸς μνη- 
μονεύων φησὶ χαὺ ,»Ζωπύρα οἰνηρὸν ἀγγεῖον." “Αντιφάνης. 
Βάκχαις 

᾿Επεὶ δὲ τοῦτ᾽ οὐκ ἔστι, κακοδαίμων σφόδρα 
ὅστις γαμεῖ γυναῖχα ; πλὴν ἕν τοῖς Σιχύϑαις" 
ἐχεῖ μόνον γὰρ οὐ φύετ᾽ ἄμπελος. 

Ξέναρχος Πεντάϑλῳ 
ἽὍρκον δ᾽ ἐγὼ γυναικὸς εἰς οἶνον γράφω. 

58. Πλάτων Φάωνε διηγούμενος ὅσα διὰ τὸν » οἶνον 

συμβαίνει ταῖς γυναιξί φησιν 
Εἶεν, γυναῖχες, κα ὡς ὑμῖν πάλαι 

οἶνον γενέσϑαι τὴν ἄνοιαν εὔχομαι. 
ὑμῖν γὰρ οὐδὲν, καϑάπερ ἡ παροιμία; 
ἐν τῷ χαπήλῳ νοῦς ἐνεῖναί μοι δοχεῖ, 

5 εἰ γὰρ Φάωνα δεῖσϑ'᾽ ἰδεῖν, προτέλεια δεῖ 
ὑμᾶς ποιῆσαι πολλὰ πρότερον τοιαδί, 
πρῶτα μὲν ἐμοὶ γὰρ χουροτρόφῳ προϑύεται 
πλαχοῦς ἐνόρχης, ἄμυλος ἐγκύμων, κίχλαο 

ἑχχαίδεχ ὁλόκληροι μέλιτι μεμιγμέναι, 
10 λαγῷα δώδεκ᾽, ἐπισέληνα. τἄλλα δὲ 

ἤδη ταῦτ᾽ εὐτελέστατ᾽. ἄκουε δή. 

λοιπὰ ποι πρτΟὈ Ὀ1 ΠΟΥ Ομ οἶα 5. ΡΠ ΠΓ65 ΑΙΟΧΙ 185. ΨΟΥΒῸΒ ἃΡ Αἐ0. 
μᾶ60 ἈΡροβίίοβ ἔμῖβ86 αυδηὶ πᾶπο ΒῈΡ6Ι5ιηΐ. 
ἐμὲ ὡς ΒΡ, ἐμέ γ᾽ ὡς ΝΊ,. λέγει Ἰ)]Ι δοδιηρίαδ,. Γὠὐϊδτὶ λέγε. 

“4)ὶς] Διὸ Βοϊποϑίαβ αν. [μθοῖ. 1Π. 3. ν. 9384. ζωπύρας ΑΒΡ. 

ζωπύρος Ι,. τινὸς μνημονεύων Δοσοβδοιαπξ οχ Α, Ηδριΐ δρῖ- 

ἐοπι6 8. διιοίου", 4ἰ 510 ΒΟΥ ΙΕ, ὁ αὐτὸς ζωπύρας τινὸς μνησϑεὶς λέ- 

γεν ζωπύρωα οἰνηρὸν ἀγγεῖον. Ζωπύρα ϑεμννοῖρη. οαϊτῖο. ζώπυρα 
ΡΥΙ.. ᾿ οἰνηρὸν] οἰναρὸν Β. ᾿Αντιφάνης) ὃ ἀντιφάνης Β, 

441 ο. Υ. 3. οὐ ΒΡ οἵ, υἱ βΒυβρίοον, Δ. Τμοροθδίαν οὔτις 
φύετ᾽ ΜΠ. φύεταν ΒΡ. ταῖς γυναιξὶ 1,, ταῖς οἵα. ΒΥ. φησιν] 

φυσὶν Β. ΡΙαίομὶθ νοβιι5 οπι. Ὁ, ν. 1. [παϊοᾶνὶ ᾿ἰδοιηδπ.. 

ὡς ἴῃ εἰκότως πιυίαΐ ἸΔΟΟΌ 515 ἢ. 337. ΡΥ. 3, οὐδὲν Β, οὐθὲν ὈΥῚ,. 
Ψ,. 4. καπήλῳ] καπήλου ὈΑΒΔΆΡΟΠιΙΒ. νοῦς ἐνεῖναί μοι] 

φοῦς μον Β, , 

441  Υ. 6. ποιῆσαι 1,. ποῆσαι ΡΥ͂, ν. 8. ἄμυλος] ἄκυλος Β. 
γψ. 9. μεμιγμέναν Ἠδτρα ΟΡδουναίξ, οἂρ. 24. 11 Υ1 διαμε-- 

μιγμέναι. Ψ. 10. ἐπισέληνα, πὲ ἐϊουτίη ρα οονγδχογδαΐί, Ρ, ἐπὶ σελή-- 

γνῷ 1... Ὑ. 1]. ταῦτ᾽] τοιαῦτά γ᾽ Οαδαυῦθοπαβ, οὰϊ ΡΓαΘ γῆι 

τοιαῦτ᾽ ἄττ᾽. εὐτελέστατ᾽ ] ἐτελέστατα Ῥ. 
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βολβῶν μὲν ᾿Ορϑάνῃ τρί᾽ ἡμιεχτέα, 
Κονισάλῳ δὲ καὶ παραστάταιν δυοῖν 

2 6ῸὃῸμύρτων πιναχίσχος χειρὴ παρατετιλμένων" 
15 λύχνων γὰρ ὀσμὰς οὐ φιλοῦσι δαίμονες" 

πύργης τετάρτης χυσὶ τε χαὶ χυνηγέταις " 
“Ζόρδωνι δραχμὴ, Κυβδάσῳ τριώβολον, 
ἥρῳ Ἀέλητι δέρμα χαὶ ϑυλήματα. 
ταῦτ᾽ ἐστὶ τἀναλώματ᾽ . εἰ μὲν οὖν τάδε 

20 προσοίσετ΄, εἰσέλϑοιτ᾽ ἄν" εἰ δὲ μὴ, μάτην 
ξξεστιν ὑμῖν διὰ χενῆς κινητιᾶν. 

“ξιόνικος δ᾽ ἐν Φιλίννῃ φησὺ 
Τυναιχὺ δὴ πίστευε μὴ πίνειν ὕδωρ. 

50: Καὶ ὅλα δὲ ἔϑνη περὶ μέϑας διατρίβοντα μνήμης 
ἠξίωται. Βαίτων γοῦν ὃ ᾿Δλεξάνδρου βηματιστὴς ἐν τῷ 
ἐπιγραφομένῳ “Σταϑμοὶ τῆς «Αλεξάνδρου πορείας καὶ ᾿Δμύν- 
τὰς ἐν τοῖς “Σταϑμδῖς τὸ τῶν Ταπύρων ἔϑνος φησὶν οὕτω 

φίλοινον εἶναι ὡς καὶ ἀλείμματι ἄλλῳ μηδενὶ χρῆσϑαι ἢ 
τῷ οἴνῳ. τὰ δ᾽. αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Κεησίας ἐν τῷ περὶ τῶν 
κατὰ τὴν ᾿Δσίαν φόρων. οὗτος δὲ καὶ δικαιοτάτους αὐτοὺς 
λέγει εἶναι. ᾿ΦΙρμόδιος δὲ ὃ «επρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν 
παρὰ Φιγαλεῦσι νομίμων φιλοπότας φησὶ γενέσϑαι Φιγα- 
λεῖς; ἹΜεσσηνίοις ἀστυγείτονας ὄντας, καὶ ἀποδημεῖν ἐϑι» 

ς σϑέντας. Φύλαρχος ἐν ἕχτῃ Βυζαντίους, οἰνόφλυγας ὄνα 

τας, ἐν τοῖς χαπηλείοις οἰκεῖν, ἐχμισϑώσαντας τοὺς ἕαυ- 

Ν. 12. ᾿Ορϑάνῃ ϑουθουδέιμ ᾿Ορϑάννῃ. τρί᾽ ἡμιεχτέα Οαβδιι- 

θοπιβ, ΓΛΌΡΙ τριημίεκτα, Ψ, 13. κονισόλῳ Ψ|ω. χονησάλλῳ ΑΒ, 
χκινησάλω Ῥ. 

442 ἃ. , 14. πινακίσχος  πινακίσκοι Β.. παρατετιλμένων 
παρατεϑημένων Ἐ. Ψ. 106. πύργης τετάρτης] πυγῆς τετάρτη ΙΔ 600. 
515 ἢ. 238. . 17. «Μόρδωνι (ἀβαυθοπιβ. 10 Γ1 δόρδωνω, 
Κυβδάσῳ. Ἰ)αϊοοατηρίι5. Εὐοὶ χύβδασοι. Κυβδασοῖ ϑομινοῖρῃ. 

ν, 20, προσοίσετ᾽ ΨΙ,. προσοίσεται ΒΡ, Ὑ. 21. ὑμῖν ΑΒ. ἡμῖν 

ΡΥ],, διὰ κενῆς ΡΨῚ,, διακενῆς Β. ᾿Αξιόνικος δ᾽] δ᾽ οπι. Β, 

φιλίννῃ ΑΒΡ (πὰ Ρὶ αἰέογιιπὶ ν ρυποίο ποίδίμπι), φιλέίνῃ ὙΠι 
δὴ ἈΌ δὲ ΡΥ. 

442 ". οὕτω] οὕτως Β, «Πεπρεάτης) δεπρεάτης Β., φιλο- 
πότας  φιλοπώτας ἃ. καὶ ἀποδημεῖν --- οἰνόφλυγας ὄντας δάδι 
ΑἸ1,ν αι. Ρν, ἀποδημεῖν) ἀποδημεῖς Β, 

442 ο. ἕκτῃ Ἀ. ἕχτῳ ἴω, 
ΑὙΠΕΝΆΚΕΒ, ἢ], 084 
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τῶν ϑαλάμους. μετὰ τῶν γυναικῶν τοῖς ξένοις", . πολεμίας 
σάλπιγγος οὐδ᾽ ἐν ὕπνοις ὑπομένοντας ἀκοῦσαι. διὸ καὶ 

πολεμουμένων ποτὲ αὐτῶν καὶ οὐ προσχαρτερούντων τοῖς 
τείχεσι «Ἱεωνίδης ὃ στρατηγὸς ἐχέλευσε τὰ καπηλεῖα. ἐπὶ 
τῶν τειχῶν σχηνοπηγεῖν χαὶ μόλις ποτὲ ἐπαύσαντο λι- 
ποταχτοῦντες, ὥς φησι Δάμων ἐν τῷ περὶ - Βυζαντίου. 

ἹΜένανδρος δ᾽ ἐν “ἀρρηφόρῳ ἢ «Αὐλητρίδι 
Ἶ Πάντας μεϑύσους τοὺς ἐμπόρους. 

ποιεῖ τὸ Βυζάντιον. ὅλην ἐπίνομεν 
τὴν γύχτα διὰ σὲ, καὶ σφόδρ᾽ ἄχρατόν μοι δοχῶ, 
ἀνίσταμαι γοῦν τέτταρας. κεραλὰς ἔχων. 

κωμῳδοῦνται δὲ ὡς μέϑυσοι “ργεῖοι “μὲν χαὺ Τιρύνϑιοι 
ὑπ᾽ ᾿Εφίππου ἐν Βουσίριδι. ποιεῖ δὲ τὸν ᾿“Ηρακλέα λέγοντα 

Οὐκ οἶσθά μ᾽ ὄντα, πρὸς ϑεῶν, ,Τιρύνϑιον 
“Ἱργεῖον; οἱ μεϑύοντες ἀεὶ τὰς μάχας 

Ἵ πάσας μάχονται. Β. τοιγαροῦν φεύγουσ᾽ ἀεί, 
Μιλησίους δ᾽ Εὔβουλος ἐν Καταχολλωμένῳ ὑβριστὰς εἶναί 
φησι μεϑυσϑέντας. Πολέμων δὲ ἐν τῷ περὶ τῶν κατὰ, 
πόλεις ἐπιγραμμάτων περὶ ᾿Ηλείων λέγων. παρατίϑεται τόδε 
τὸ ἐπίγραμμα - 

ἼἪλις καὶ μεϑύει καὶ ψεύδεται. οἷος ἑχάστου 
οἶχος, τοίη δὴ καὶ ξυνάπασα πόλις. 

60. Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ δευτέρῳ χαὶ εἰχοστῇ περὺ 

Χαλκιδέων ἱστορῶν τῶν ἐν Θρῴχῃ φησὶν » ̓ Ετύγχανον 
γὰρ τῶν μὲν βελτίστων ἐπιτηδευμάτων ὑπερορῶντες, ἐπὶ δὲ 

Ε τοὺς πότους καὶ ῥᾳθυμίαν καὶ πολλὴν ἀκολασίαν ὡρμη- 

ὑπομένοντας) ὑπομένοντες ΒΡ, - λιποταχτοῦντες Β. ΒΟΥ ΟΡ δξαΣ λεὺ- 

ποταχτοῦντες. ἹΜένανδρος] Ῥ. 20, Βεδροχὶε δᾶ ἕυπο Ιοουπὶ Επι- 

βϑίδίμιαβ Ρ. 1504, 63, 

442 ἃ. ν. 3, δοκῶ] δοκὴ Β. Τιρύνθιοι τιρύνϑιοι δ᾽ ΑΒΡ. 
ὑπ᾽ Β. ὑπὸ ΡΥΙ,. ἘΡΙΙΡΡΙ νϑυβιιβ δέξῃ! Μδοσοῦυ5 88- 

ἔα γΠᾺ]. ν, ΣῊ ἂν Υ. 2. ἀεὶ] αἰεὶ Δ. 

442 ε. Πολέμων δὲ] δὲ οπι. Β. λέγων δἂᾷ. ΑΒ. οπι. ΒΥ. 
Ἐρ᾽σγαηπια ἴὼ Απέθο!υρ, Ῥα]αΐ, τϑοθρέιμπι νο]. Πὶ Ρ. 820. 

τοίη δὴ καὶ ΡΨῚ,. δὴ οἷν, ΑΒ6. ξυνάπασα ῬΨΤ,, συνάπασα ΑΒΟ. 
Θεόπομπος δ᾽ 1 δ᾽ οἴῃ. Β. ἐν «τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ } ἐν 

κβ᾽ Β. ἱστορῶν ον". Β. 
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χότες ἐπιεικῶς, τὸ δ᾽ εἰσὶ πάντες οἱ Θρᾷχες πολυπόται, 
διὸ καὶ Καλλίμαχος ἔφη 

Καὶ γὰρ ὁ Θρηικίην μὲν ἀπέστυγε χανδὸν ἄμυστιν 
οἰνοποτεῖν, ὀλίγῳ δ᾽ ἥδετο κισσυβίῳ. ἐ 

ἐν δὲ τῇ πεντηκοστῇ ὁ Θεόπομπος περὶ "Μηϑυμναίων τάδε 
λέγει » Καὶ τὰ μὲν ἐπιτήδειαι προσφερομένους πολυτελῶς, 
μετὰ τοῦ κατακεῖσϑαι καὶ πίνειν" ἔργον δ᾽ οὐδὲν ἄξιον 
τῶν ἀναλωμάτων ποιοῦντας. ἔπαυσεν οὖν αὐτοὺς τούτων 

.3 Κλεομένης ὃ ο τύραννος, ὁ καὶ τὰς μαστροποὺς, τὰς εἰϑε- 

ἰ-ἰὶ 

σμένας προαγωγεύειν τὰς ἐλευϑέρας γυναῖχαρ, τρεῖς ἢ 
τέτταρας τὰς ἐπιφανεστάτας πορευομένας ἐνδήσας εἰς σάχ- 
χους χκαταποντίσαι τισὶ προστάξας." χαὶ Ἕρμιππος δὲ ἐν 
τοῖς περὴ τῶν ἑπτὰ σορῶν Περίανδρον τὸ αὐτὸ ποιῆσαι. 
ἔν δὲ τῇ δευτέρῳ τῶν ΦΦιλιππικῶν ,, Ιλλυριοὶ (φησὶ) δει- 
πνοῦσι χαϑήμενοι καὶ πίνουσιν. ἄγουσι δὲ χαὶ τὰς γυναῖ- 
χας εἰς τὰς συνουσίας" χαὶ καλὸν αὐταῖς προπίνειν οἷς 
ἂν τύχωσι τῶν παρόντων. ἐχ δὲ τῶν συμποσίων αὗται τοὺς 
ἄνδρας ἀπάγουσι. καὶ καχόβιοι δὲ πάντες εἰσὶ καὶ ζών- 

ψυνται τὰς κοιλίας ζώναις πλατείαις, ὅταν πίνωσι. καὶ 
τοῦτο μὲν πρῶτον μετρίως ποιοῦσιν" ἐπειδὰν δὲ σφοδρό- 
τέρον πίνωσι, μᾶλλον ἀεὶ συνάγουσι τὴν ζώνην.“ “ριαῖοι 
δὲ (φησὶ) κέκτηνται προσπελατῶν, ὥσπερ εἱλώτων, τριᾶ- 

κοντὰ μυριάδας. χαϑ'΄ ἑκάστην δὲ ἡμέραν μεϑύουσι χαὶ 

ποιοῦνται συνουσίας καὶ διάκεινται πρὸς ἐδωδὴν καὶ πόσιν 

ἀκρατέστερον. διὸ χαὺ (Κελτοὶ πολεμοῦντες αὐτοῖς χαὶ εἰ- 
δότες αὐτῶν τὴν ἀχρασίαν παρήγγειλαν ἅπασι τοῖς στρα- 

τιώταις δεῖπνον ὡς λαμπρότατον παρασχευάσαντας κατὰ 
σχηνὴν, ἐμβαλεῖν εἰς τὰ σιτία πόαν τινὰ φαρμακώδη, δὺυ- 

442 ἴ. πολυπόται} πολυπῶταν Ἀ. “Καλλίμαχος Ἐτ, 109, μ᾿, 
481]. Ἀσρϑυβ δέξαι! ΧΙ. Ρ. 477 ο. Καὶ γὰρ] αὐτὰρ Ο. 
ἀπέστυγε] ἀπήνατο 477. οἰνοποτεῖν 1] ζωροποτεῖν 477. τάδε 
λέγει οτι. Β. Καὶ τὰ μὲν] φησὶ αἀὰ, Β. 

448 ἃ. μαστροποὺς μαστρωποὺς Ρ. μαστροπὰς Ο6. ᾿πορευομέ- 
ψας ὁπι. 6. καταποντίσαι] κᾷτα ποντίσαν Ὁ. οἷς ἄν) οἷς ἐὰν Β. 

443 Ὁ. καὶ τοῦτο --- ποιοῦσιν οτη. Ὁ. μετρίως ἈΡ, μέτρια ΥἹ,. 
δὲ σφοδρότερον εἰσφοδρότερον Β. ᾿Αριαϊοι] Ψ͵άο δὰ ΨΙ, 

Ρ. 27] ἀ. προσπελατῶν ϑοδννεῖβι, οαϊεϊο. προσπελάτων ΡΨΤ,. 
εἱλώτων (. εἱλώτων ὈΨΪ,. 

“685 



982. Ι 

ψαμένην διαχόπτειν τὰς κοιλίας καὶ διαχαϑαίρειν. γενομέ- 
νου δὲ τούτου οἱ μὲν αὐτῶν καταληφϑέντες ὑπὸ τῶν Κελ- 
τῶν ἀπώλοντο, οἱ δὲ χαὶ εἰς τοὺς ποταμοὺς αὑτοὺς ἔρρι- 
ψαν, ἀχράτορες τῶν ὑγόνειψα γενόμενοι.“ 

61. Τοιαῦτα πολλὰ ἐφεξῆς καταλέξαντος τοῦ 4ημο- 

χρίτου ὃ “Ποντιανὸς ἔφη πάντων τούτων εἶναι τῶν δεινῶνι 
ὰ μητρόπολιν τὸν οἶνον, δι᾽ ὃν χαὶ τὰς μέϑας καὶ τὰς 

μανίας, ἔτι δὲ καὶ τὰς παροινίας γίγνεσθαι" οὗ τοὺς ἐχπα- 

ϑῶς μεταλαμβάνοντας οὐ χακῶς ὁ χαλκοῦς ἐπικαλούμενος 
Διονύσιος ἐν τοῖς ἐλεγείοις κυλίχων ἐρέτας ἔφη 

Καί τινες οἶνον ἄγοντες ἐν εἰρεσίᾳ Διονύσου, 
συμποᾳίου ναῦται καὶ χυλίχων ἐρέται 

κκ περὶ τοῦδε" τὸ γὰρ φίλον οὐκ ἀπόλωλε. Ι 

Ἄλεξις δ᾽ ἐν Κουρίδι περί τινος πλέον πιόντος διαλεγό- 
μενός φῆσιν 

ὋὉ μὲν οὖν ἐμὸς υἱὸς » οἷον ὑμεῖς ἀρτίως ΗΝ 

εἴδετε, τοιοῦτος γέγονεν" Οἰνοπίων τις ἢ) 

6 ἹΜάρων τις ἢ Κάπηλος ἢ κ Τιμοχλῆς 
μεϑύει γὰρ οὐδὲν ἧττον. ὃ δ᾽ ἕτερος τί ἂν 
τύχοιμ᾽ ὀνομάσας; βῶλος, ἄροτρον, γηγενὴς 
ἄνϑρωπος: 

443 ς. Ῥοϑὲ γενομένου δὲ τούτου ϑοιννοῖρη, Ἰασαπᾶπι ἱπάϊ! αν τέ. 

ὑπὸ τῶν Κελτῶν δἀᾷ, 1, οπι. ΡΥ͂. τοὺς ποταμοὺς τὸν 
ποταμιὸν Β. αὐτοὺς ἔρριψαν ΑΡ, ἔρριψαν ἑαυτοὺς ΟἿ. εἰ, αὐ νἱάθ- 
ἐγ, Β, ἔρρυψαν ΟΠΙΐ580 ΡΓΟΠΟΙΠΪπΟ Ὗ, τοιαῦτα πολλὰ ΑΒ. τοι- 
αὕτα χαὶ πολλὰ ῬΥΨῚ,, 

.448 ἃ. γίγνεσθαι] γίνεσϑαν Β. οὗ τοὺς ΑΒΟ δὲ οριἐομπθ 

ἨΤΟΘ 5. 6111. οὗτος ΡΨ. οὕτως Βα511, [,. οὐ χακῶς ὃ ΒΡ, οὐ κα-" 
χῶς οὖν ὃ ΝΙ, οἐ δομννοῖρη, φαἀϊεῖο, Ψ, 1. καὶ τίνες (τινες Ὀ) 

ΒΡ, κἂν τινὲς Ψ1.. Ἐογέίαββϑα καὶ πίον βου ρϑὶέ. Ῥοϑβέ νϑυϑιπὶ 2, 
ἐπάϊδαν! Ἰδουηδπι. ΨΙάΘηζαν ἀαέθπι Ρ8}110 ματα αὐυᾶπὶ (ΘΓΕ Ὑ θυ δι 
ἑηϊέϊα πὶ διχοι 1586, δ᾽ ἐν ο.. Β. κουρίδι Β1.. κούριδι ῬΥ͂. 

πιόντος ΒΪ,. πίοντος ΡΥ, διαλεγόμενός φησιν οπῖ. Β. 
Ψ. 1. οὖν] φησὶν 44. Β. Ψ. 2. Ἐπδέαϊπία5 Ρ. 1623, 51. Ἰάλεξις 
σκώπτων τινὰ ὡς μέϑυσον καὶ ἐξώλη φησὶν, Οἱνοπίων τις ἢ καὶ Ἰύρων 

ἢ Τιμοκλῆς" μεϑύει γὰρ, οὐδὲν ἕτερον ἐμφαίνει ἢ ὡς ὃ Μάρων περὶ οἷ- 

γο» ἡσχολεῖτο οὗ μόνον χτοΐμενος ἀλλὰ καὶ πένων. 
418 6. Ψ. 3. ἢ Τιμοκλῆς] Παρὰ 6 ἀοϊοοίαβ αὐά᾽έο γο] τις, αιο 

Ῥουβοπιιβ γο]ϊέ, γ6] καὺ δϑὲ βιρριοπάυβ. Ψ. 4. ἥτιον Ῥοιϑδυ- 
πιι5. Ὠἰθ τὶ ἕτερον, 
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χαλεπὸν οὖν. ἐστιν, ἄνδρες" φίλοι Ἴ τὸ μεϑύειν" χαὶ καλῶς 
πρὸς τοὺς οὕτω λάπτοντας τὸν οἶνον ὃ αὐτὸς "ἅλεξις ἐν 

᾿Οπώρᾳ, ἑταίρας δὲ ὄνομα τὸ δρᾶμα ἔχει, φησὶν »Οἷνον 
πολὺν οὐ χεχραμένον πίνεις μεστὸς ὧν, κοὺχκ ἐξεμεῖς 4 χὰν 
Δακχτυλίῳ 

Εἶτ᾽ οὐχ ἁπάντων ἐστὶ τὸ μεϑύειν καχὲν 
μέγιστον ἀνθρώποισι καὶ βλαβερώτατον; 

κἂν ᾿Επιτρόπῳ δ᾽ ἔφη 
Πολὺς γὰρ οἶνος πόλλ᾽ ἁμαρτάνειν ποιεῖ. 

Κρώβυλός τ᾽ ἐν ᾿ἀπολιπούσῃ 
Τὸ γὰρ ἐνδελεχῶς μεϑύειν, τίν᾽ ἡδονὴν ἔχει, 
ἀποστεροῦντα ξώνϑ'᾽ ἑαυτὸν τοῦ φρονεῖν, 
ὃ μέγιστον ἡμῶν ἀγαϑὸν ἔσχεν ἡ φύσις; 

οὐ χρὴ οὖν μεϑύειν. χαὺ γὰρ .»ΦΪημοχρατουμένη πόλις (φη- 

σὶν ὁ Πλάτων ἐν ὀγδόῃ Πολιτείας) ἐλευϑερίας διψήσασα 

4 ἣν κακῶν οἰνοχόων προστατοΐντων τύχῃ. χαὶ πορρωτέρω 
τοῦ δέοντος ἀκράτου αὐτῆς μεϑυσϑῇ, τοὺς ἄρχοντας δὴ, 

ἄν μὴ πάνυ πρῷοι. ὦσι καὶ πολλὴν πρϑβεχῶρι τὴν ἐλευϑε- 
ρίαν, κολάζει αἰτιωμένη ὡς μιαρούς τὲ χαὶ ὀλιγαρχιχοὺς, 
τοὺς δὲ χατηχόους τῶν ἀρχόντων προπηλακίζει.“ ἐν δὲ 
τῷ τῶν Νύμων ἕκτῳ φησὶ ,,1Ἱὴἕὴν πόλιν εἶναι δεῖ δίχην 

οὕτω λάπτοντας Ὁ, οὕτω βλάπεοντας Β. οὕτως βλάπτοντας ΡΥ]... 

ὁ αὐτὸς οι. Β. δρᾶμ᾽ ῬΥΙ,. δρᾶμα ΑΒ. κεκραμένον ἵἷ,, κε- 
κραμμένον ΒΡΥ͂. Ζακτυλίῳ Ἰ,. δαιτυλίῳ ΡΥ. 

443 ἴ. γὰρ οἵνος] γὰρ ὃ οἶνος Β., ποιεῖ ΟΥΤΙ,. ποεῖ ἈΡ, 
ΟΓΟΌΥ ὙΘΥΒ115 βαρτα Δρροβίίοβ Ρ. 429 ἃ. ἴθ οὐδέ Ο. κρώβυ-- 
'λος Α. κρωβύλος ΒΡΥΤ,. φ᾽ ἐν οπι. Β. ἀπολιπούσῃ ΑΒ, ἀπο-- 
λειπούση ῬΥΤ.- τίν᾽ ἡδονὴν --- ἧ φύσις Ἠοταπι Ἰοὺ Β ρΡοϑυϊέ 
καὶ τὰ λοιπὰ ὡς πρόκειται. ἐν ὀγδόῃ Πολιτείας  Ῥ. 502 ο. Ψιάς 
ΒΌρτα Ρ. 433 ἢ. Τωοοῦπι Ρ]αέοπίοαπι οὁπι. Ὁ. 

444 ἃ. δημοχκρατουμένη  Ρ]αίο ὅταν, οὗμαι, δημοκρατουμένη ---. 
ΘΙ πμ ἔδυ ἀθγαρέαπι Ῥίδέοπί5 Ἰοοιν ροϑυῖε Αἰ θπαθαβ 1Π. Ρ. 128 ὁ. 

ῳ χκαχῶν ΒΡ, ἣν κακῶν ΨΙ,, οχ Μυβδιπὶ, ορίπογ, οοῃἰθοΐαγα. 
οἰνοχόων οπι. Β. προστατούντων Ἀ. προσταχτούντων Β. προστατ- 

τόντων ΡΥ͂Ι,. αὐτῆς τοροβίίαπι 6χ ῬΙίοπο δὲ οχ Αιποπᾶθο ΧΙ, 
Ῥ. 800 ἃ. αὕτη ῬΥ!.. αὐτὴ Δ. ἐν δὲ τῷ τῶν ἸΝύμων ἕχτῳ] ἐν δὲ 
τῷ ς΄ νόμων Β. ἐν ἕχτῳ νόμων Ὁ. Βρέ ρν. 779 ς. τῶν νόμων ἈΡ, 

. τῶν ὁπ. 1}. φηοὶν τὴν πόλιν ΔΌΡΨ, τὴν πόλιν φησὶ Β. φησὶν, 

τὴν πόλιν φησὶ 1,. “Γὴν οπι. Ρ]δίο. εἶναι δεὲὺ δίχην ΛΌ οἱ 

ΡΙαΐο. εἶναι δίχην ῬΥ, δεῖ εἶναι δίχην ΒΠ.. 
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χεχραμένην κρατῆρος, οὗ μαινόμενος μὲν ὁ οἶνος ἐγχεχυμέ- 
ψος ζεῖ, χολαζόμενος δὲ ὑπὸ νήφοντος ἑτέρου ϑεοῦ χαλὴν 

Ὁ χοινωνίαν λαβὼν ἀγαϑὸν πῶμα καὶ μέτριον ἀπεργάζεται.“ 
62. Τὸ γὰρ παροινεῖν ἐκ τοῦ μεϑύειν γίνεται. διὸ καὺ 

᾿Αντιφάνης. ἐν ᾿Αρχαδίᾳ φησὶν 
Οὔτε γὰρ νήφοντα. δεῖ 

οὐδαμοῦ Ἔ πάτερ, παροιγεῖν, οὔϑ᾽᾽; ̓ ὅταν πίνειν δέῃ, 

ψοῦν ἔχειν. ὅστις δὲ μεῖζον ἢ χᾶἄτ᾽ ἄνϑρωπον φρονεῖ; 
. ν᾿ κ μιχρῷ πεποιϑὼς ἀϑλίῳ νομίσματι, 

5 εἰς ἄφοδον ἐλϑὼν ὅμοιον πᾶσιν αὑτὸν ὄψεται, 
ἂν σχοπῇ τὰ τῶν ἰατρῶν τοῦ βίου τεκμήρια, 
τὰς φλέβας ϑ᾽ ὅποι φέρονται, τὰς ἄνω χαὶ τὰς χάτω 

τεταμένας, δι᾿ ὧν ὃ ̓ ϑνητὸς πᾶς κυβὲρν ἅται βίος. 

ἐν δὲ Αἰόλῳ διαβάλλων ὅσα δεινὰ πράττουσιν οὗ πλέον 
πίνοντες φησὶ 

Μακαρεὺς ἔρωτι τῶν ὁμοσπόρων μιᾶς 
πληγεὶς τέως μὲν ἐπεχράτει τῆς συμφορᾶς, 
κατεῖχέ ϑ᾽ αὑτόν" εἴτα παραλαβών ποτε 
οἶνον στρατηγὸν, ὃς μόνος ϑυνητοῖς ἄγει 
τὴν τόλμαν εἰς τὸ πρόσϑε τῆς εὐβουλίας, 
νύκτωρ ἀναστὰς ἔτυχεν ὧν ἠβούλετο. 

ΞΡ 

καλῶς οὖν ἄρα χαὺ ᾿Δριστοφάνης ᾿Αφροδίτης γάλα τὸν , 

οἶνον ἔφη εἰπὼν 

χεχραμένην (χεχραμμένην Β) κρατῆρος ΑΒΟΡΨ, χρατῆρος κεκραμένην 
Β811. 1, οχ ΡΙδίοπϑθ. μὲν ὃ οἷνος πἰπο Ρ]δίοπϊ τοϑεϊέαθπάμππι, 
ουΐυ5 ἰπ ΠΙΠΡΓῚ5Β. μὲν οἶνος 50ΥἸΡέαΠ). ἐγκεχυμένος Βα511. 1, ἐχ ΡΙὰ- 
ἴοπο. ἐκχεχυμένος ΡΥ͂, ἐκκεχυμένως Β. τῶ Ψ1,.. ζὴ ΒΡ. 

444 Ὁ. πῶμα  δογιθοθδέυγ πόμα. "Αντιφάνης ἐν] ἕν οπι, Β, 
᾿Αρχαδίῳ Απάρμαμαβ ἐν ᾿ἀρκάδι οἰξδέιν ΧἼΠ]. Ρ. 580 ἃ. 

Υ. 2. οὐδαμοῦ] οὐδαμῶς Ο. Υ. 3. φρονεῖ] φρονεῖν Ῥ, Υ. 4. 
Ἱπάϊοαν! ἰδοαπᾶπι, Ψ. 5. αὑτὸν ΑΓ, αὐτὸν ΡΥ. 

444 ο. Ὑ. 0, ἂν δομννεῖρῃ. Εὐδυῖ ἐὰν, Ψ, 7. Λααϊάϊ 8᾽. 

ΥΨ. 8. τεταμένας δά, ΑΒΟ δὲ δἀάϊάεγαξ ατγοξϊα9 ἴπ Ἐχοουρεβ Ρ. 603, 
ἤΘ8οῖ0 πηᾶθ βαπιρέαπι. οι. ΡΨ, κυβερνᾶται  πυβερνῆταν Β. 

πλέον πίνοντες πλέοντες πίνοντες Β. ν᾿. 3. κατεῖχέ θ᾽ Βα- 

811, 1.. χκαϑεῖχε Θ᾽ ῬΥ. Ν. 4. ϑνητοῖς ῬΨΙ.. ϑνητὸς Β. ϑνητῶν ΛΟ. 

444 ἃ, Ν,. ὃ. πρόσϑε ΟΡ, πρόσϑεν ΝΕ. εἰπὼν οπι. Β, 
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Ἡδύς γε πίνειν οἶνος “Δφροδίτης γάλα. 
Ὃν πολὺν σπῶντες ἔνιοι παρανόμων ἀφροδισίων ὄρεξιν 
λαμβάνουσιν. ᾿ 

63. ᾿Ἡγήσανδρος δ᾽ ὃ Δελφὸς χαὶ ἐξοίνους τινὰς χέ- 

χληχε λέγων οὕτως, Κομηὼν καὶ Ῥοδοφῶν τῶν ἐν “Ῥόδῳ 
πολιτευσαμένων ὄντες ἦσαν ἔξοινοι. χαὶ ὃ Κομηὼν εἰς 
κυβευτὴν σχώπτων τὸν Ῥοδοφῶντα ἔλεγεν 

ο΄ Ὦ γέρον, ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι κυβευταί. 
ἹῬοδοφῶν τε ἐχείνῳ τὴν περὶ τὰς γυναῖκας σπουδὴν καὶ 
τὴν ἀχρασίαν ὠνείδιζεν, οὐδεμιᾶς ἀπεχόμενος λοιδορίας. “ 
᾿Θεύπομπος δ᾽ ἐν τῇ ἑχκαιδεχάτῃ τῶν ἱστοριῶν περὶ ἄλλου 
“Ῥοδίου διαλεγόμενός φησι υ Τοῦ ᾿Ηγησιλόχου τὰ μὲν 
ἀχρείου γεγονότος ὑπὸ οἰνοφλυγίας χαὶ χύβων, καὶ παν- 

τάπασιν οὐκ ἔχοντος ἰδίωμα, παρὰ τοῖς “Ῥοδίοις, ἀλλὰ 
Ε διαβεβλημένου διὰ τὴν ἀσωτίαν τὴν τοῦ βίου χαὶ παρὰ 

τοῖς ἑταίροις καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις πολίταις." εἶϑ'᾿ ἑξῆς 

λέγων περὶ τῆς ὀλιγαρχίας, ἣν κατεστήσατο μετὰ τῶν φί- 
λων, ἐπιφέρει, Καὶ πολλὰς μὲν γυναῖχας εὐγενεῖς καὶ τῶν 
πρώτων ἀνθρώπων ἤσχυναν" οὐχ ὀλίγους δὲ παῖδας καὶ 
νεανίσκους διέφϑειραν" εἰς τοῦτο δὲ προέβησαν ἀσελγείας 
ὥστε χαὶ χυβεύειν ἠξίωσαν πρὸς ἀλλήλους περὶ τῶν γυναι- 
χῶν τῶν ἐλευϑέρων. καὶ διωμολογοῦντο τοὺς ἐλάττω τοῖς 
ἀστραγάλοις βάλλοντας ἥντινα χρὴ τῶν πολιτίδων τῷ νι- 

ἀὰδ χῶντι εἴς συνουσίαν ἀγαγεῖν, οὐδεμίαν ὑπεξαιρούμενοι 

πρόφασιν, ἀλλ᾽ ὕπὼς ἂν ἕχαστος ῃ δυνατὸς, πείϑων ἢ 

βιαζόμενος, οὕτω προστάττοντες ἄγειν. χαὶ ταύτην τὴν 
χυβείαν ἔπαιζον μὲν καὶ τῶν ἄλλων “Ῥοδίων τινὲς, ἐπιφα- 

Ἡδύς γε Ῥογβοπα5. 011 ἧδύς τε, ἐξοίνους] ἐξ οἴνου Β. 
Ἡδροβαπαγὶ Ἰοουπὶ ὁπ, Ὁ. τὸν ἹῬοδοφῶντα] τὸν ῥοφῶντα Β. 

444 ς. Ὦ, γέρον] Ψετθὰβ Ηοπιθγίοιβ Πα. 9, 102. υ0ὴ᾽ μαχη- 
ταί. ἹῬοδοφῶν τε ἐκείνῳ γε] ἹΡοδοφῶν τε Κομηῶνι ϑομυνεῖση, ῥοδοφῶντα 

ἔλεγεν ΘΧ ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΒΙΒ τοροέϊέυμι ΑΒ. ῥοδοφῶν τε ἔλεγεν ΡΥΤ,, 
ϑεύπομπος ἐν ις΄ περὶ ἄλλου Β. διαλεγόμενος οπι. Β. ΤΠ6ο- 

Ῥομρὶ παγτϑ οπῖ5 ῬΓΙΌΓΘΠΙ Ραγέθηι οπιὶ. (Ὁ, Τοῦ] τοῦδε Β, 

ἰδίωμα] ἀξίωμα Οαβαυθοπιι5. τὴν τοῦ βίου οτι. Β. 

444 {. εἰς τοῦτο δὲ προέβησαν! Ἐπιδίδει5 Ρ, 1397, 406. 
445 ἃ. ἢ δυνατὸς] Διοσόναθμ ἣν δυνατὸς, ἔπαιζον μὲν Β. 

ἈΡεσγδξ μὲν. 
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ψέστατα δὲ καὶ πλειστάκις αὐτὸς ὁ ᾿Ἡγησίλοχος, ὁ προ- 
στατεῖν τῆς πόλεως ἀξιῶν." ᾿ἀνϑέας δὲ ὁ “Ἄἴνδιος, συγγε- 
ψὴς δὲ εἶναι φάσχων Κλεοβούλου τοῦ σοφοῦ, ὥς φησι 
Φιλόδημιος ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν “Ῥόδῳ “Σμινϑίων, πρεσβύ-- 
τερος χαὺ εὐδαίμων ἄνϑρωπος εὐφυής τε περὶ ποίησιν ὧν, 

ν πάντα τὸν βίον ἐδιονυσίαζεν, ἐσϑηῆτά τε Διονυσιακὴν φορῶν 
καὶ πολλοὺς τρέφων συμβάχχους, ἐξήγέ τε χῶμον ἀεὶ μεϑ᾽ 
ἡμέραν χαὺ γύχτωρ. καὶ πρῶτος εὕρε τὴν διὰ τῶν συνϑέ- 
των ὑνομάτων ποίησιν, ἡ ̓Δἀσωπόδωρος ὁ Φλιάσιος ὕστε- 
ρον ἐχρήσατο ἐν τοῖς καταλογάδην ἰάμβοις. οὗτος δὲ χαὶ 
κωμῳδίας ἐποίει καὶ ἄλλα πολλὰ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ τῶν 
ποιημάτων, ἃ ἐξῆρχε τοῖς μεϑ" αὑτοῦ φαλλοφοροῦσι. 

04, Τούτων ἀκούσας ὁ Οὐλπιανὸς, ὁ δὲ πάροινος, 
ο ἔφη, καλέ μου Ποντιανὲ, παρὰ τίνι κεῖται; καὶ ὃς ἔφη 

᾿Απολεῖς μ᾽ ἐρωτῶν (κατὰ τὸν καλὸν ᾿4γάϑωνα) 
καὶ σὺ χὠ γέος τρόπος, 

ἐν οὐ πρέποντι τοῖς λόγοισι χρώμενος. 
ἐπεὶ δὲ πάντων ἡμᾶς εὐθύνας σοι διδόναι χέχριται, ζντι- 

φάνης ἐν “υδῷ εἴρηχε 

Κολχὶς ἄνϑρωπος πάροινος. 
σὺ δὲ παροινῶν καὶ μεϑύων οὐδέπω κόρον ἔχεις, οὐδ᾽ ἐπὶ 
νοῦν λαμβάνεις ὅτι ὑπὸ μέϑης ἀπέϑανεν Εὐμένης ὁ Περ- 

ἃ γαμηνὸς, ὁ Φιλεταίρου τοῦ Περγάμου βασιλεύσαντος ἀδελ- 
φιδοῦς, ὡς ἱστορεῖ Κτησιχλῆς ἐν τρίτῳ Χρόνων. ἀλλ᾽ οὐ 
Περσεὺς ὁ ὑπὸ “Ῥωμαίων καϑαιρεϑείς" κατ᾽ οὐδὲν γὰρ 
τὸν πατέρα Φίλιππον ἐμιμήσατο. οὔτε γὰρ περὶ γυναῖχας 
ἐσπουδάκει οὔτε φίλοινος ἦν, ἀλλὰ χαὶ οὐ μόνον αὐτὸς 

μέτριον ἔπινε δειπνῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ συνόντες αὐτῷ φίλοι; 
ὡς ἱστορεξέ Πολύβιος ἐν τῇ ἕχτῃ καὶ εἰχοστῇ. σὺ δὲ, ὦ 

᾿Ανϑέας] ἀνδροέας ορ!οπ]6 ἩΟΘΒΟΠ 6] 1, ποπ Ο, Φιλόδημος] Ἠυΐι5 
ΒΟΡΙρέοΥ 5. πιθπέϊοποπι οπιϑίε Ὁ, ῬΒΙ Ομ ποβέιϑ ἀἰοϊξαν ΜΠ. Ρ. 74 . 
αυοά νονυῆὶ υἱἀ θέμτ. 

445 ". ἐσθῆτά τε Β. ΑΒοτΙδέ τε, συμβάχχους ἈΌ 6 ορίζοπιο 

ἨΟΟ5ΟΠ611:, συμμάχους ΡΥ͂Τ,. μεθ᾽ αὑτοῦ Α, μεϑ᾽ ἑαυτοῦ ΡΥ]. 

μετ᾽ αὐτοῦ Ο. : , 

44 ς. χὠ] Ξοιυϊθοθδξιν καὶ ὃ, Φιλεταίρου τοῦ ἴων φελεξαίρου 
τοῦ Βιφ.. τοῦ ῬᾺ φ τοῦ Ν. 

148 ἡ. Πολύβιος) ΨοΪϊ. 1Ψ΄. ν. 344. 

.-:- ΚΣ τα σθωνα- 
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Οὐλπιανὲ, ἀρρυϑμοπότης μὲν εἶ, κατὰ. τὸν Φλιάσιον Τί- 
μῶνα. οὕτως γὰρ ἐκεῖνος. ὠνόμασε τοὺς τὸν πολὺν σπῶν- 

τας οἶνον ἄχρατον ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν σίλλων ἜΜοΥ 
“ὸ βαρὺν βουπλῆγα, τομώτερον 1) «Τυκόοργος, 
ὃς ῥα Διωνύσου ἀρρυϑμοπότας ἐπέχοπτεν, 

ἐκ δὲ ᾧ τὰ ῥίπτασχεν ἀπληστοίνους τ᾿ αῤυσανας. δρυταίνας 
οὐ ποτικὸς ,ς ὠγόμασε δὲ ποτικὸν “Δλκαῖος Τανυμήδει 
οὕτως. ὅτι δὲ τὸ μεϑύειν καὶ τὰς ὄψεις ἡμῶν πλανᾷ σα-- 

ἢ φῶς ἔδειξεν νάχαρσις δι᾿ ὧν εἴρηκε, δηλώσας ὃ ὅτι ψευδεῖς 
᾿ς δόξαι τοῖς μεϑύουσι γίγνονται. συμπότης γάρ. τις ἰδὼν 

αὐτοῦ τὴν γυναῖχα. ἐν τῷ συμποσίῳ ἔφην. Ὦ ᾿ΑἈνάχαρσι, 
γυναῖχα γεγάμηκας αἰσχράν. καὶ ὃς ἔφη, Πάνυ 7ὲ χαμοὺὲ 
δοχεῖ" ἀλλά μοι ἔγχεον. » ὦ παῖ, ποτήριον ἀχρατέστερον, 

᾿ς ὅπως: αὐτὴν καλὴν ποιήσω, ὶ 

θ5. Μετὰ ταῦτα ὁ Οὐλπιανὸς προπιών τινε τῶν ἑταί- 
θὼν ἔφη. 4λλὰ χατὰ τὸν ἀνδν ον ἐ- ὦ φιλότης, ὃς ἐν 

β “Ἵγροίκοις φησὶν 

18 “Ὅλην μύσας ἔχπινε. 8. μέγα τὸ φορτίον. 
4. οὐχ ὅστις αὐτῆς ἐστιν ἐμπείρως ἔχων. 

πῖϑι οὖν, ὦ ἑταῖρε. χκαὶ͵ 
Μὴ μεστὰς ἀεὶ 

ἕλκωμεν, 
(ὁ αὐτός φησιν ᾿Δντιφάνης ἐν τῷ Τραυματίᾳ) 

ἀλλὰ χαὶ λογισμὸς εἰς μέσον 

παταξάτω τις, καί τι καὶ μελίσκιον, 

ἀρρυϑμοπότης Ὑ],. ἀρρυϑμοπώτης Α. ἀρυϑμοπότης ΒΡ, μὲν δ(ά. 
Ι,. οπι. ΡΥ, τῷ οἱ τῶν οηιϊ. Β. 

445 6. σίλλων Ν],. σιλλῶν ΑΒΡ, ἨῈ οτι. 6, βαρὺν βου- 
πλὴγα] βαρ. βουπλῆγα Β. «Τυκόοργος] λεκόοργος Β. διωνύ-- 
σου Ὁ. διονύσου ΔΒ. διοννύσου ΡΥ͂Ι,. ἀρρυϑμοπότας Ὑ1,. ἀριϑμο-- 
πότας Β, ἀριϑμόπας Ρ. ῥίπτασκεν ΝΊ,. ὀρίπτασκεν ΒΡ, ἀρυσά-- 
γας ΤΟΡΟΒ᾽ απ οΧ Ρ. 424 ν". Τιδιῖ1 ἀρυταίνας. {οὐ ιφεας ἘΝ οδΝ ρ»»ί ρα οί. {77- 

.445 ἢ, γίγνονται γίνονται Β.. προπιών δον οῖρ ἢ, προπίων 
ΡΨΙ, ὦ 

440 ἃ. ὅλη ἣν μύσας Α. ὅλη κωμύσας Β, ὅλη καμμύσας Ῥ, ὅλην 
καμμύσας ΝΤ,. πῖϑι οὖν ὦ 1. πίϑει οὖν ὦ Β, πίσϑι ὦ ῬΥ. 
6 Λπείρ!ναπῖβ ἔγαρπιθπέο Ὁ ὨΪΠ1 Παϊλοὲ εἶδὶ Π00,. οἶνον δὲ ἀρκεσί- 
γυιον εὐριπίδης που φησί, γ. 8, παταξάτω] παρφξάτω Μοϊποκῖμδ. 

. 
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στροφὴ λόγων παρελϑέτω τις. ἡδύ τοι 
5 ἐστὴν μεταβολὴ παντὸς ἔρχου, πλὴν ἑνός: 

παραδίδου δ᾽ ἑξῆς ἐμοὶ οἶνον ἀρχεσίγυιον, 
ὡς ἔφασκ᾽ Εὐριπίδης. 

Ἂ «4.. Εὐριπίδης γὰρ τοῦτ᾽ ἔφασκεν; Β. ἀλλὰ τίς: 
4. Φιλόξενος δήπουϑεν. Β. οὐδὲν διαφέρει; 
ὠ τᾶν" ἐλέγχεις μ᾽ ἕνεκα συλλαβῆς μιᾶς. 

αὶ ὃς, Τὸ δὲ πῖϑι τίς εἴρηχεν; ἀπεσχοτώϑης, φίλτατε, 

ἔφη ὁ Οὐλπιανὸς; σπάσας οἴνου τοσοῦτον. παρὰ Κρατίνῳ 
ἔχεις ἐν ᾿Οδυσσεῦσι ὁ 

Ἅη νῦν τόδε πῖϑε λαβὼν ἤδη καὶ τοὔνομά μ᾽ εὐ- 
ϑὺς ἐρώτα. 

χαὶ Αντιφάνης ἐν Μύστιδι 
Ὲ Σὺ δ᾽ ἀλλὰ πῖϑι. 8. τοῦτο μέν σοι πείσομαι" 

χαὶ γὰρ ἐπαγωγὸν, ὦ ϑεοὶ, τὸ σχῆμά πως 
τῆς χύλικός ἐστιν ἄξιόν τε τοῦ κλέους 

τοῦ τῆς ἑορτῆς. οὔ μὲν ἦμεν ἄρτι γὰρ 
5 ἐξ ὀξυβαφίων χεραμέων ἐπίνομεν" 
τούτῳ δὲ, τέχνον, πολλὰ χἀγαϑ'᾽ οἱ ϑεοὶ 
τῷ δημιουργῷ δοῖεν, ὃς ἐποίησέ σὲ; 

τῆς συμμετρίας καὶ τῆς ἀφελείας οὕνεκα. 

------ὄτὕ.-τςτἶΞ.ον 

Υ. 4. λόγων πὰς ἐγαπβροϑυῖϊς ῬογβοπυβΒ. ἴπ λέγων οοΥταρίυπι 
Ἰεροθδίαν ἃπέρ ἐστὶν μεταβολή. ἡδύ τοι Ῥογβοπβ. Γι ἡ αὐτὴ. 
ἡδύ τὐ οογγοχογαὲ τοί ἴπ ᾿Εχοογρεϊβ ν. 039. Ψ. 5. ἔργου 

ΑΒΡ. ἔργα ΨΙ.. Ῥοβὲ νϑύβιπι 8. ῬΙΑΤᾺ οπιἰϑὲξ, οἶνον 
ΑΥμΘπαθὰβ Ροβιι 586, Αμέρμᾶπμ08 ὑθΓῸ τὸν ΒΟΥ ρ51556 υἱάθέυν 6(8-- 
ΒΒΌΒΟΠΟ. 

440 ". ΥΨ. 9. οὐδὲν Βομυνοῖρη. οαϊέῖο, οὐθὲν ΡΥ͂Τ,. ν. 10. 
τῶν] δου ΒΟ θδέυν τὰν. ἐλέγχεις] ἐλέγχης Β, ἀπεσκοτώϑης} ὅρα 
ὅτι τὸ ἀπεσκοτώϑης ἀντὲ τοῦ ἐζοφώϑης τὸν νοῦν φησί Ὁ. τοσοῦ- 

τον ἴω. τοσούτου ΒΡΥ. ἔχεις] ἔχειν Β. : 
᾿, 4406 ο. Ἀπερμδηῖβ ν ουϑι5 σοροέϊε ΧΙ]. ἢ. 494 ἀ, ν. 1. πεί- 

σομανι ΡΥ, πίσομαι ΑΒ, αυἃ 5ογιρέανα ἀδοθρέυβ θρίζοιη 8 δισίοῦ 
ΒΟΓΙρ5ΙΕ χαὸ ὅτι ἐν χρήσει κείταν παρὰ ἄντιφάνεν τὸ πίσομαν ἄντὶ τοῦ 
πίω, το] ϊοι 8. γὙθυβίθιι8. ΟΝ 5515: απο πὶ βθααϊαγ Εἰιβέα Βῖτι5. ̓ . Ή, 

δ7. Ψ. 4. οὗ μὲν ἦμεν] οὐ μὲν ἡ μὲν Α. οὐ μενῆμεν Β. οὗ μέμνη-- 
μὲν ΡΨ]... ΑἸῖαθ οογγαρέριαο 494. Υ. ὃ. Ησπο νοϑύϑαπι δἰξα 

Ῥοηυχ Χ, 67. Ψ. 0. “πολλὰ χἀγάϑ᾽} 1ἰθνῖ πόλλ᾽ ἀγαθὰ. Οοι- 
τοοίαηι οχ 494. ν. 8. ἀφελείας ΑΒ, ἀσφαλείας ῬΨῚ οἱ 494. 
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ἃ χαὶ Δίφιλος ἐν Βαλανείῳ 

[1 

Ἔχχεον μεστήν" τὸ ϑνητὸν περιχάλυπτε τῷ ϑεῷ. 
πῖϑι. ταῦτα γὰρ παρ᾽ ἡμῶν Διὸς ἑταιρείου, πάτερ. 

᾿Δμειψίας “Σφενδόνῃ 
«1αγὸν ταράξας πῖϑι τὸν ϑαλάσσιον. 

Μένανδρος «Αὐλητρίδι 

᾿Ελλέβορον ἤδη πώποτ᾽ ἔπιερ “Σωσία; 
Β. ἅπασι. 4. πάλιν οὖν πῖϑι" μαίνει γὰρ κακῶς; 

660. «Πίομαι δὲ ἄνευ του ὃ λεκτέον, ἐχτείγοντας δὲ τὸ ες 
οὕτω γὰρ ἔχει χαὶ τὸ ᾿Ομηρικὸν 

Πιόμεν᾽ ἔχ βοτάνης. 
καὶ “4ριστοφάνης Ἱππεῦσι 

οὔποτ᾽ ἐκ ταὐτοῦ μεϑ'᾽ ἡμῶν πίεται ποτηρίου. 
χαὶ ἐν ἄλλοις 

Πιχρότατον οἶνον τήμερον πίει τάχας 

4406 ἃ, ὈΙΡΕΙ γουβὰθ οπι. Ὁ, Ἔχχεον ἔγχεον ατοίία5 ἱπ 
Ἐχοογρέϊβ Ρ. 789. ταῦτα τοῦτο ἸδΔοοθβῖι5 Ρ, 2939, παρῇ, 
δαάτάϊε ΤΔοο 5118, ἑταιρείου ΑΒΡΥ͂. ἑταιρίου ἴω, Σφενδόνῃ 
Οὐβαυθοπαϑ. φένδωνν ΑΒ οὲ οοἄοχ Ηυτγαὶ ἀϊπιι5, φείδωνν Ψ]1.. φεύδωνν 
Ρ Πὲ6 Απιϊρβίδα γϑῦϑιι υἱᾶθ δὰ 1Χ. Ρ. 400 ο, λαγὸν Α οἱ 400. 
λαγὼν ΒΡΥΠ.. Μένανδρος Ῥ. 28. «Αὐλητρίδι] Τιοροθαΐυῦ 
«““ὐλητρίσ. ΔΛΔὰ Μεπαπάτγὶ ἔγαρτηθπίαιπι π0}}1ὰ οχ ἃ οποίδία Ἰθοίίο- 
πιἷβ ναγϊθίαϑ, δἰβὶ δι βίη πὶ 6ϑὲ οοάΐϊοεπι ποῖ ὑπῸ πιοάο ἃ οἀϊ-- 

ἐἴἶοπθ Οαβδιυθοηΐ δίο ἀἰββθπίγα, ἐλλέβορον Ηοτίηρα ΟΡβογυδίξει 
Ρ-. 224. βάλλ᾽ ἐς κόρον ὙΠ. βάλ᾽ ἐς κόρον ΒΡ. «Σωσία Ἠροτηρᾳ. 
σωσίλα. ΡΥ.. δωσιλω Β. ἅπασι ῬογΙδβοπι5 ἐπ ΝΠ ΒΟΘΙ]απ, ᾿. 242. 
πᾶσι ΡΎΙ,. πᾶσιν Β. πάλιν οὖν Ῥογβοπυ5. πάλι νυν Β. 1,6ρ9688-- 
ἔα νῦν, ΟΠἾ580 πάλιν. μαίνει) ΤΑΌΓῚ μένει, ᾳφυαρά ἴῃ ἃ, ἐγροίπο- 
δθ οὐρα ὀχοίϊαϊέ, σονγοχὶέ Ἠθχίηβᾶ. τὸ Ὁμηρικὸν] ΠΙαά. ν, 493. 

πιόμεν᾽ Ο. πίομεν ῬΨ],, ᾿Ιππεῦσι)] Ψ. 1289. Οπιΐδιε παπο. 
Ἰοουτ Ο, 

446 6. μεϑ ἡμῶν πίεταν ἴῃ ἸΙΌΤῚ8 ΟἸηΐθ8α οΧ Ατ᾿βίορῃμαπα 8α- 
α1α:, εὕρηται δὲ καὶ τὸ πιοῦμανι (ποιοῦμαν Ο), ὡς ἀριστοφάνης, 
πικρότατον οἶνον τήμερον πιῇ Ὁ. Ῥδάοπι Ἐπιπέαίῖυ8 Ρ. 1258, 50, εἔ 
διτδχηπηδίϊοι5 ΕΓΘγπιδππὶ Ρ. 32]. πιεῖ ΒΡ. πίει (516) Α.᾿ πιῇ Ὁ. 
πίῃ ὙἹ,. τάχα, φυοά ΔΕΠοπδοῖ 6556 ογοάἀθθδέαν, δὰ Αὐ᾽βέορ ῃαπὶ5 
γούβαπι τ ϑέμ], γ ΓΡῚ5 ὡς ἀπὸ τοῦ πιοῦμαν αὐ Βρυγ}18. ποξδεῖβ. Ὠ 6 θ6π- 
ΤῸΓ .6ἃ ΠΙΡΓΑΓΙΟ ργᾶνὰ βογρέυγα πιεῖ ἀθοθρίο: 41 ΘΙΥΤΟΥ Θρ᾿ζοπιθβ 

δασίογα οἐ Επδβέδεμίο ἃπέϊ Ὁ ΟΥ 68, 
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[ὡς ἀπὸ τοῦ πιοῦμαι.]} ἐνίοτε δὲ χαὶ συστέλλουσι τὸ ι. 
ὡς Πλάτων ἐν Ταῖς ἀφ᾽ ἱερῶν 

᾿ς Οὐδ᾽ ὅστις αὐτῆς ἐχπίεταε τὰ χρήματα. 
καὶ ἐν ΣΣύρφακι » Καὶ πίεσϑ᾽ ὕδωρ πολύ.“ πίε δὲ δισυλ- 
λάβως Μένανδρος ἐν “Ἐγχειριδίῳ 

Πίε. 8. πιεῖν ἀναγκάσω 
τὴν ἱερόσυλον πρῶτα. 

ῖ χαὶ ὝΥ πίε, “ χαὶ πῖνε. χαὶ σὺ οὖν, ὦ ἑταῖρε, κατὰ τὸν 
άλεξιν, ὃς ἐν Διδύμοις “φησὶ ὍΥ 

Τούτῳ πρόπιϑ᾽ , ἵνα χαὐτὸς ἃ ἄλλῳ, 

καὶ γένηται ἡ παρ᾽ ναχρέοντι καλουμένη ἐπίστιος. φησὶ 
᾿ γὰρ ὁ μελοποιὸς 

44ΦὮ7ὸ͵ἁ ηδ᾽ ὥστε κῦμα πόντιον 
“λάλ αζε᾿ τῇ πολ ̓υχρύτῃ 

σὺν ΤΙ ἀστροδώρῃ χκαταχύδην 

πίνουσα τὴν" ἐπίστιον. 
τοῦτο δ᾽ ἡμεῖς ἀνίσωνα φαμέν. ; 

67. Σὺ δὲ πιὼν μὴ φοβηθῇς" σώσεις δὲ τοὐπίσω 
“μελέων καταπεσεῖσϑαι. τοῦτο γὰρ παϑεῖν οὐ δύνανται οἱ 
“τὸν χατὰ “Σιμωνίδην πίνοντες οἶνον ἀμύντορα δυσφροῦσυ- 
'ψάων. ἀλλ᾽, ὡς φῆσιν. ᾿Αριαστοτέλης ἐν τῷ περὶ μέϑης., εἰς 
«τὰ νῶτα. χαταπίπτουσιν οἱ τὸν κρίϑινον πεπωχότες, ὃν 
Ἵσῖνον καλοῦσι, λέγων οὕτως ,, Πλὴν ἴδιόν τι συμβαίνει 

κτλοοττττχχτισν... Α ΤΣ ἩΣ} ὁ 2 ῃ 

" ἡνίοτε δὲ χαὶ συστέλλεται τὸ «. ὅμηρος, τῆ πίε οἶνον Ὁ, οπιῖ5515. σοπιϊ-- 

ΠΘΟΓΙΠΙ ΘΧΘΠΙΡ 115, ἀφ᾽ ἑερῶν] ἀφιέρων Ῥ. πέε 1 ϑουῖθερα- 
᾿ἕατ᾽ πῖε. Μένανδρος] ιν 57. Πίς π᾿ ΠΡ ΓῚ5. οπλίββαπι, Ααάϊ-- 
“ἀ1ε ΟἸονίοα. 

440 ἴ, Τὴ πίε (βῖς ΑΘ: πῖε ΡΥΓ,.}1 Οὐ. ι,) 347. πῖνε ΡῚ,. 

᾿ φυϊθυδβοῦπι ΑΒ σοηβοπεγο υἱἀδεμπέαν, πῖνε πῖνε Ψ, Πῦνε πῖνε δὶ Ὑ θυ πὶ 

εβϑεί, ἐχ Ἴοοο 408}}5 οϑὲ ϑπιοηῖ 8. ἀρυᾶ 5οιο] βέδπι ΑὙ Ἰβέορ μὰ η 5 

Ἐφαϊι. 404. (πῖνε πῖν᾽ ἐπὶ συμφοραῖς) ἀδρνυοπιίιι ογθάϊ ρμοββθέ. 

"καὸὶ σὺ οὖν -- δυσφροσυνάων οι". Ὁ. 1. ΔΙοχια 8. νϑγϑιι Βοῦθορὰ- 
3 

ξιμ᾽ πρόπιϑι, ἵνα καὶ αὐτὸς 

447 ἃ. Ν. 3. πολυκρότῃ Τ.. πολυχρώτῃ ΡΥ. Υ. 3. καταχύδη»} 
. καχχύδην ΒΑΓΠοδβῖι8. ἀνίσωνα] Θυο ἀγραπιθπέο πιϊπὶ ἀνίοωμα 
ουτΞοπάπην νυἱάθαξν πὶ ἀπποίαέίοπο αϊοθέιιτ, τοὐπίσω ΒΌΪ,, 

τὸν πίσω Υ. μελέων 1.. μελάων ΒΡΥ͂, χκαταπεοείσϑαι Ψ],. 
καταπεσεῖσϑε ΔΒΡ, Σιμωνίδην Ετγάριη. 121. ν. 394. 

δυσφρόσυνον Β, ᾿Δριστοτέλης] Οοπῖ, 1. Ρ». 34 ". 

Ἀ 
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"περὶ τὰς τῶν χριϑῶν, τὸ καλούμενον πῖνον. ὑπὸ μὲν γὰρ 
τῶν λοιπῶν τὲ χαὶ μεϑυστιχῶν οἱ μεϑυσϑέντες ἐπὶ πάντα 
τὰ μέρη πίπτουσι. χαὶ γὰρ ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ χαὺ 
πρηνεῖς καὶ ὕπτιοι. μόνοι δὲ οἱ τῷ πίνῳ μεϑυσϑέντες εἰς 
τοὐπίσω καὶ ὕπτιοι χλίνονται.“ τὸν δὲ χρίϑινον οἶνον καὶ 
βροῦτον τινὲς καλοῦσιν. ὡς “Σοφοχλῆς ἐν Τριπτολέμῳ 

Βρῦτον δὲ τὸν χερσαῖον ὦ δυεῖν. 
χαὺ ᾿Αρχίλοχος 

Ὥσπερ κ αὐλῷ βροῦτον ἢ Θρηιξ ἀνὴρ 
ἢ Φρὺξ ἔβρυξε, χύβδα δ᾽ ἢν πογευμένγῃ. 

ὃ μνημονεύει τοῦ πώματος «4ἰσχύλος ἐν «“Τυκούργῳ 
Κακ τῶνδ᾽ ἔπινε βοῦτον ἐσχναίνων χρόνῳ 
χασεμγοχομπει τοῦτ ἐν ἀνδρείῳ στέγῃ. 

᾿“Ἑλλάνιχος δ᾽ ἐν Κτίσεσι καὶ ἐκ ῥιζῶν, φησὶ. κατασκχευά- 
ζεται τὸ βρῦτον, γράφων ὧδε, Πίνουσι δὲ βροῦτον ἐκ τῶν 
ῥιζῶν, χαϑάπερ οἱ Θρᾷχες ἐκ τῶν χριϑῶν.“ ᾿Εχαταῖος 

δὲ ἐν δευτέρῳ περιηγήσεως εἰπὼν περὶ “Ἵἰγυπτίων ὡς ἀρτο- 
φάγοι εἰσὶν, ἐπιφέρει . Τὰς χκριϑὰς εἰς τὸ πῶμα καταλέου- 

σιν.“ ἐν δὲ τῇ τῆς Εὐρώπης περιόδῳ Παίονάς φησι πίνειν 

ἃ βρῦτον ἀπὸ τῶν χριϑῶν χαὶ παραβίην ἀπὸ χέγχρου καὶ 
χονύζης. »»"Αλείφονται δὲ (φησὶν) ἐλαίῳ ἀπὸ γάλακτος. “ 

χαὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ. 

447 ". λοιπῶν τε καὶ τε χαὶ οπι. Ὁ. ὕπτιοι. μόνοι] ὕπτιος 
μόνος Β. βοῦτον] δον θδίαν βρύτον ἢϊο δὲ 1πέγα, Τριπτο- 

λέμῳ)] Ἐτ, 6. ν. 657. οὐ δυεῖν νἱΕ} βαβροοίαπι οϑβέ. ᾿Αρχίλοχος] 
Ἐγ, 26. ν. 302, Οπιιϑῖέ Ὁ. Ψ. 1. 1Ἱπάϊοᾶνὶ Ἰδοιπᾶπι, πρὸς αὖ- 

λὸν Τουρίι5 Ἐπιθπά, νο]. 1. Ρ. 348. Ἐογίαβϑθ παρ΄ αὐλῷ αἰχῖε Ατ-- 
ΕΠ 5. Θρὴιξ] Τὰντι ϑρᾶξ. Οογγοχῖς ΤΟΌΡΠΙ5. ν. 2. 
κύβδα δ᾽ ἦν ΑΒ. χκύβδ᾽ ἦν ῬΥ͂ΊΤ,. 

447 ο. πώματος Α. πόματος ΡΥ]. ΑΘΒΟΒΨΙ Ἰοσῖπι οὁπι. Ὁ. 

τῶνδ᾽ ἢ Βολτθοθαί" τῶν ὃ. ἔπινε] Ἰιοροθδίαν ἔπινες. 

Οοτιδοίαπι οχ Β, αυὶ ἔπεινε, Ψ. 2. χἀσεμνοκόμπει 1 ΤΡ ΕῚ χαὸ 
σεμνοχόπτει. σεμνοχομπεῖν ᾿πϊο 000 τ ϑεϊαθηάππι 6556. υἱάϊε 1 οὔ θο- 
Κιὰβ δὰ ἢν πιοῖππι Ρ. 410. κατασχευάζεται ΒΡΥ͂. χατασχευακΐζε-- 

σθαν 1, οἱ δοῦν οῖση. οἀϊεῖο, γράφων ὧδε οπι. Β, Πίνουσι 
δὲ] φηοὶ δα, Β΄. Ἡροοδέδοὶ Ἰοοῦμπι δέξι! ἢ. 418 6. εἰς τὸ] 

ἐς τὸ Β, πῶμα ΑΒ, πόμα ΟΡ], χαταλέουσι ἈΌ. καταλεύ- 
ουσιν ΡΥΎΤ,, ,, ϑογίρίμοι ἴα φιϊδιβϑάσηι κατάγουσι. ““ ΟαΒΔ ΙΒ ΟΠ 85. 
ΑἸέοσιπι Ἠφοδέδοὶ Ἰοοῖιπὶ οἵη. Ὁ, Παίονας) παιόνας Α, 

447 ἃ, κονύζης ΡΨ], κόνυζαν ΛΒ. 



992 ᾿ 

Ὁ8, Τῷ δ᾽ ἡμετέρῳ χορῷ οἶνος φίλος ὧν ϑυρσοφό- | 
ροις, μέγα πρεσβεύων Διόνυσος, φησὶν Ἴων ὃ Χῖος ἐν τοῖς 
ἐλεγείοις, 

ΜΝ οΣ γὰρ πρόφασις παντοδαπῶν λογίων, 
ἵ τε Πανελλήνων ἀγοραὶ, ϑαλίαι τε ἀνάχτωγ; 
ὍΣ οὗ βοτρυόεσσ᾽ οἰνὰς ὑποχϑόνιον 

86 ὁ πτόρϑον ἀνασχομένη ϑαλερῷ ἐπτύξατο. πήχει 
: αἰϑέρος" ὀφϑαλμιῶν δ᾽ ἐξέϑορον πυχινοὶ 

παῖδες, φωγήεντες ὅταν πέσῃ ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
πρὶν δὲ σιωπῶσιν. παυσάμενοι δὲ βοῆς 

ψέχταρ ἀμέλγονται, μόνον ὄλβιον ἀνθρώποισι, 
10 ξυνὸν τοῦ χαίρειν φάρμακον αὐτοφυές. 

τοῦ ϑαλίαι φίλα τέκνα φιλοφροσύναι τὲ “χοροί τε" 
ε τῶν ἀγαϑῶν βασιλεὺς οἶνος ἔδειξε φύσιν. 

τοῦ σὺ. πάτερ Διόνυσε, φιλοστεφράνγοισιν ἀρέσχων 
ἀνδράσιν, εὐϑύμων συμποσίων πρύτανι, 

15 χρίρε. δίδου δ᾽ αἰῶνα καλῶν, ἐπιήρανε, ἔργων" 

πίνειν καὶ παίζειν καὶ τὰ δίχαια φρονεῖν. 
“ἥμφις δ᾽ ἐν Φιλαδέλφοις ἐπαινῶν τὸν τῶν φιλοποτῶν 
φησι βίον 

ἀλ8 Κατὰ πόλλ᾽ ἐπαινῶ μᾶλλον ἡμῶν. τὸν βίον 
τὸν τῶν φιλοποτῶν ἤπερ ὑμῶν τῶν μόνον 
ἐν τῷ μετώπῳ γοῦν ἔχειν εἰωθότων. 
ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ συντετάχϑαι διὰ τέλους 

χορῷ] Τιοροθδίυῦ χρόνῳ, Ἰοπὶβ γυβὰπὶ ὈΥΪπιπΠπὶ ΟΑΒΔΌΡΟΠΙ5 

ἀπέθ!!οχὶε πὰπο ἤυϊδδε Θυρσοφάροισι φίλος, μέγα πρεσβεύων Ζιόνυσος. 
ϑυρσοφόροις ΔΒ θΟΙι5, Εἱογὶ ϑυρσοφόρος. μέγα πρεσβεύων} 

μεταπρεσβεύων ΒΡΕΓ ἐν τοῖς] τοῖς οπι. Β. ν. 2.. λογίων] λό- 
γων Ὁ. Ψ. 4. βοτρυόευσ᾽ Β, 

447 6. Ψ. 8. ἐπτύξατο Οαϑδῦθομιβ, ἐπτήξατο ΡΥ͂]., ἐπήξατο Ο, 
Υ. 8. σιωπῶσιν Β. σιωπῶσι ῬΥΙ,. γ΄ 10. ξυνὸν] ξυνὸς 

447 (. Υ. 14, εὐθύνων συμποσίων πρύτανε Β, Υ. 10. πένει»] 

πίνει Ῥ, τὸν τῶν φιλοποτῶν φησι βίον δα. ΑΒ. οπι, ΡΥ͂. [πῚ, 
ἀο]είο ἐπαινῶν ροβἰέαπι 68έ παρύγεν φιλοπότην τινὰ λέγοντα: 4πδθ. 6Χ 
ὁρβἑομιο Βαπιρία βυέ, ἴῃ αι ἱέα ᾿βεγιρέναα ἄμφις δὲ παράγει Ψίλοπό- 
ἘῊΝ τινὰ λέγοντα, ἐπαινῶ μᾶλλον ἡμῶν τὸν βίον τὸν τῶν φιλοποτῶν ἥπερ 
ὑμῶν --- 

448 ἃ. ψειβαπι 1. δά. ΑΒ, οἱ, ΡΥ͂Ι, Υ. 2. φιλοποτῶν ΑΒ, 
πολυποτῶν ῬΨΥΨῚ,. 
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[ φρόνησις οὖσα διὰ τὸ λεπτῶς καὶ πυχνῶς. 

πάντ᾽ ἐξετάζειν δέδιεν ἐπὶ τὰ πράγματα 
ὁρμᾶν προχείρως, ἢ δὲ διὰ τὸ μὴ σαφῶς 
τί ποτ᾿ ἀφ᾽ ἑκάστου πράγματος συμβήσεται 
διαλελογίσϑαι δρᾷ τι καὶ νεανικὸν 

10 χαὶ ϑερμόν. 
09. “Μέλλοντος δέ τι τούτοις προστιϑέναν τοῦ Οὐλ- 

σπιανοῦ ὃ «Αἰμιλιανὸς ἔφη, Ὥρα ἡμῖν, ἄνδρες φίλοι, ξητεῖν 

τὰ χαὺ περὶ γρίφων, ἵνα κῶν βραχὺ διαστήσωμεν ἀπὸ τῶν 
ποτηρίων, οὐ κατὰ τὴν Καλλίου τοῦ ᾿᾿ϑηναίου ἐπιγραφο- 
μένην γραμματικὴν τραγῳδίαν. ἀλλ᾽ ἡμεῖς ζητήσωμεν πρό-- 
τέρον μὲν τίς ὃ ὅρος τοῦ γρίφου" τίνα δὲ Κλεοβουλίνη 
ἡ «Δινδία προὔβαλλεν ἐν τοῖς αἰνίγμασιν: ἱχανῶς γὰρ 
εἴρηκε περὶ αὐτῶν ὃ ἑταῖρος ἡμῶν Διότιμος ὁ ̓ Ολυμπηνός. 
ἀλλὰ πῶς οἱ κωμῳδιοποιοὶ αὐτῶν μέμνηνται χαὶ τίνα κό- 
λασιν ὑπέμενον οἱ μὴ λύσαντες. χαὶ ὃ “αρήνσιος ἔφη, 
Ὃ μὲν “Σολεὺς Κλέαρχος οὕτως ὁρίζεται ,,Γρῖρος πρόβλη- 
μα ἐπιπαιστιχὺὸν, προσταχτιχὸν τοῦ διὰ ζητήσεως εὑρεῖν 

τῇ διανοίᾳ τὸ προβληϑὲν, τιμῆς ἢ ἐπιξημίου χάριν εἰρη- 
μένον.“ ἐν δὲ τῷ ΠθΘΙ γρίφων ὁ αὐτὸς Κλέαρχός φησιν 
ἑπτὰ εἴδη εἶναι γρίφων. ἕν γράμματι, μὲν, οἷον ἐροῦμεν 
ἀπὸ τοῦ ἄλφα ὡς ὄνομά τι ἰχϑύος ἢ φυτοῦ. ὁμοίως δὲ 

χὰν ἔχειν τι χελεύῃ τῶν γραμμάτων ἢ μὴ ἔχειν" καϑάπερ 
οἱ ἄσιγμοι χαλούμενον τῶν γρίφων᾽ ὅϑεν καὶ Πίνδαρος 
πρὸς τὸ σ ἐποίησεν ὠδὴν, οἱονεὶ γρίφου τινὸς ἐν μελο- 
ποιίῳ προβλορϑέγερς. ἐν συλλαβῇ δὲ λέγονται γρΐἴφοι, οἷον 
ἐροῦμεν ἔμμετρον ὁτιδήποτε οὗ ἡγεῖται βα, οἷον βασιλεύς" 

Μ᾽. 9. διαλελόγισταν Ῥ, 
448 ". προὔβαλλεν ΔΛ. προέβαλλεν Β. προὔύβαλεν ΡΨ. ὃ ἑἕταῖ- 

ρος ἡμῶν 1,. ὃ ἡμέτερος ἑταῖρος ΡΥ. ς 

448 ς, κωμῳδιοποιοὺ Α. κωμῳδοποιοὶ ΡΥ͂],. «Παρήνσιος 1,. 
λαρνήσιος ἘΨΥ͂. γρῖφος Ὁ. γρίφος ΡΥ], πἴο δὲ ἱπῖγα. ἐπιπαν-- 
στιχὸν ΑΒΟ, ἐστὲ παιστικὸν ΡΥ]. ἑπτὰ] Ἐπαπάθηι πυμηθυιπὶ 6Χ 
ΟἸΘΆΤΟΠΟ τέ] ΒΟΠΟ] ἀδέρ5. ΑΓ βέορπαπὶ8 ψόβρᾶγ, ν. 20. οἷον 

εἰ ἐροῦμεν ὄνομά τὸ ἰχϑύος ἢ φυτοῦ ἀπὸ τοῦ ϑ᾽ ἀρχομένου Ὁ. 

ὄνομά τι ἴ,. ὀνόματι ῬΨΥ͂. ͵ 
448 ἃ. πρὸς τὸ σ] Ηοο 68ὲ πρὸς τὴν ἀσιγμοποιηϑεῖσαν ὠδήν: νἱᾶς 

ν. 4δὅ ο. ΧΙ. ν. 407 "Ὁ. ἡγεῖται ἡγέι τὰ Β.. 
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ἢ ὧν ἔχει τελευτὴν τὸ ναξ, ὡς Καλλιάναξ' ἢ ὧν ᾿τὸν 
λέοντα καϑηγεῖσϑαι, οἷον «“εωνίδης ᾿ Ἢ ἕμπαλιν τελικὸν 
εἶναι, οἷον Θρασυλέων. ἐν ὀνόματι δὲ, οἷον ,ἐροῦμεν ὀνό- 
ματα ἁπλᾶ ἢ σύνϑετα δισύλλαβα, οὗ μορφή τις ἐμφαίνε- 
ται τραγικὴ, ἢ πάλιν ταπεινή" ἢ ἄϑεα ὀνόματα, οἷον 

Κλεώνυμος, ἢ ϑεοφόρα, οἷον Διονύσιος. χαὶ τοῦτο ἤτον 
ἐξ ἑνὸς ϑεοῦ ἢ πλεόνων, οἷον “Ἑρμαφρόδιτος" ἢ ἀπὸ Διὸς 
ἄρχεσθαι, Διοκλῆς" ἢ Ῥομοῦ, ἹἙρμόδωρος " ἢ λήγειν, εἰ 
τύχοι, εἰς γιχος. οἱ δὲ μὴ εἰπόντες οἷς προσετάττετο ἔπι- 

γον τὸ ποτήριον.“ χαὶ ὁ μὲν Κλέαρχος οὕτως ὡρίσατδ" 
τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο τὸ ποτήριον, χαλέ μου Οὐλπιανὲ. ζήτει. 

70. Περὶ δὲ τῶν γρίφων ᾿Αντιφάνης μὲν ἐν Κνοιϑιδεῖ 
ἢ Τά ἀστρωνί φησιν 

᾿Εγὼ πρότερον μὲν τοὺς κελεύοντας λέγειν 
γρίφους παρὰ πότον φόμην ληρεῖν σαφῶς, 
λέγοντας οὐδέν: ὁπότε προστάττοιτό τις 
εἰπεῖν ἐφεξῆς ὅ τι φέρων τις μὴ φέρει; 

ὅ ἐγέλων, νομίζων λῆρον οὐκ ἂν γενόμενον" 

οὐδέποτέ γ᾽ οἶμαι πρᾶγμα παντελῶς λέγειν, 
ἐνέδρας δ᾽ ἕνεχα. νυνὶ δὲ τοῦτ᾽ ἔγνωχ᾽ ὅτι 

ἀληϑὲς ἦν. φέροιιεν γὰρ ἄνϑρωποι δέκα 
ἔρανόν τιν᾽ " οὐ φέρει δὲ τούτων τὴν φορὰν 

ὩΣ Ὁ. ἢ ὧν αᾶᾷ. ΑΒΟΙ,. οπι. ΡΥ͂. τὸν (τὸ Β) 
λέοντα καϑηγεῖσϑαν ΑΒΡΨ. τὸ λέων καϑηγείταν 1,. δ λέων καϑηγεῖ- 
ται Ὁ. οἷον ἐροῦμεν] ΑΜοΙαΐ οἷον, φορά ἀϑοῖγὶ ὁχ Ὁ, ἱπ αὺὺ 6ϑὲ 

οἷον εἰ εἴπωμεν, 
448 6. ταπεινή ἈΟΡΥ͂. ταπεινὰ Τ,. δὰ φυρᾷ π|}}}} ἀϊν οὐ ϑιξδεῖβ 6 Χ 

Β οποίδέιιπι. ἢ ϑεοφόρα Ψ],. ἢ ϑεόφορα Ῥ. καὶ ϑεόφορα Β. 

τοῦτο ΒΙ, δὲ Βομινεῖρι. οαϊεῖο. τούτου Ρ. τούτων . ἤτοι Β, 
1 Ἔσο θδέαγ εἴτε. ἢ Ἑρμοῦ] εἰ ἑρμοῦ ΡᾺ »νικος Ρὶ δου! θοθδξαΓ 
φῖκος, ΕἸΧΟΠΙΡΙ πὶ 408}6 65ὲ ᾿Επίνιχκος Θχοϊ ἀ 556 βιιϑρι σδέμν Ομ οΙ Ρῃι. 

τοῖτο τὸ ποτήριον] ΨὙ146 τ. 408 Γ. κνοιϑίδι ῬΤ,. κνοιϑίσν 
Ψ, Οοντοχὶ Κνοιϑιδεῖ, ἀ6 φὰο ἀϊοσέαπι δὰ ΝΗ, ρ. 287 6. 

448 ἴ. Υ. 1. -- 4. 5ῖς οοπέγαχιε δρϊἔοηιθ, πρότερον μὲν ἀκούων 

ὅτι φέρων τις μὴ φέρει. Ψ. 2. πότον] πῶτον Α. φόμην Ψ1.. 

ᾧμην ἈΒΡ. Υ. 3. προστάττοιτό τις] προστάττεταί τις ἈΡ. προστά- 

τεξαί τις Β. τις προστάττετοαν Ὗ].. Ψ. 4. εἰπεῖν Ν1.. εἰπὼν ΑΒΡ. 

ὅ τι) ὅ οὁπϊ. Α. 
449 ἃ. Υ. 8. θεῖ ἔρανον τινὰ {τιν᾽ Β) ἄνθρωποι δέκα, ταμΒ- 

Ῥοβιις ϑοΆ ΘΓ ἀρυα Οαβαιθοπιιη: 
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10 οὐδείς. σαφῶς οὖν ὃ τι φέρων. τις μὴ φέρει, 
τοῦτ᾽ ἔστιν" ἦν ϑ᾽ ὁ γρίφος ἐνταῦϑα ῥέπων. 

χαὶ τοῦτο μὲν δὴ κἀστὶ συγγνώμην ἔχον" 
ἄλλ᾽ οἷα λογοποιοῦσιν ἐν τῷ πράγματι 
οἱ τἀργύριον μὴ κατατιϑέντες, ὡς σφόδρα 

ον Τὶ “Ὁ ον Κθάν Ἂς 'πε ᾿ 
Φίλιππος. ἄρ᾽ ἦν εὐτυχής τις νὴ Δία. 

ἐν δὲ φροδισίῳ 
Πότερ᾽, ὅταν μέλλω λέγειν σοι τὴν χύτραν, χύτραν 

{ἘΠῚ λέγω, 

ἢ τροχοῦ ῥύμαισι τευχτὸν χοιλοσώματον χύτος 
πλαστὸν ἐχ γαίης, ἐν ἄλλῃ μητρὸς ὀπτηϑὲν στέγῃ, 

»εογεῦθας ποίμνης δ᾽ ἐν αὐτῇ πνιχτὰ γαλαχτοϑρέμ- 
μονα, 

5 ταχεροχρῶτ᾽ εἴδη κύουσανΐ Β. Ἡράχλεις, ἀποχτεγεῖς 
ἄρά μ᾽, εἰ μὴ γνωρίμως μοι πάνυ φράσεις χρεῶν 

χύτραν. 
«Α. εὖ λέγεις. ξουϑῆς μελίσσης νάμασιν δὲ συμμιγῆ 
μηκάδων αἰγῶν ἀπόρρουν ϑρόμβον, ἐγκαϑήμενον 

εἰς πλατὺ στέγαστρον ἁγνῆς παρϑένου Δηοῦς κόρης 
- 

Ψ. 10. οὐδεὶς] ον ο δία οὐδὲ εἷς, Ὕ. 11. ἥν ΑΒΡΊ,. εἶ Υ. 

Ατιβέορμαηΐβ υϑύβαπὶ Ῥ]α 51. οὗ» ἔσθ᾽ ὅπως ὃ χρησμὸς ἐν- 
ταῦϑα ῥέπειν σοτηραταυνέ σαβαῦθοηιβΒ. ὙΥ, 14. σφόδρα φίλιππος ΥἹ],. 
σφοδροφίλιππος Β. σφόδρ᾽ ὃ φίλιππος Ῥ. Ροβέ νυ. 14. ἱπάϊοανϊ 
Ἰδοῦ πϑ 1, ᾿ 

449 ". Υ. 1ὅ. ἀρ᾽ ΥἹ,. ἄρ᾽ ΒΡ, εὐτυχής τις 1,, εὐτυχὴς τισὺ 
ΒΡΥ. -᾿Αφροδισίῳ (αβδῦθοπιβ. Γἰδγὶ ἀφροδίσῳ. Ψ. 1. 1πό. 
τεῦ Κορρίοιβ. Οββεγυδέέ. Ρ, 33. {011 πότερον. λέγειν σοι} σου 
λέγειν Ῥ. χύτραν λέγω Οαϑαῦθοπι5. ΠΪΌΓῚ οπι. χύτραν. Ψ,  ᾺΣ 

ἢ] ἣ Ῥ.- - τροχοῦ ῥύμαισι τευχτὸν Κορρίοτβία5, τροχουρυμασέτευκτον 

ΒΡ, τρόχου ῥύμασι τευχτὸν ΑΓ, ορ[έοπιο ΠΟΘ Ε}1 οἴ πιοπιθγαπᾶθ 
Ὀαβδῦθοπὶ. τοοχορυμασίτευκτον Ὑ1,.- “ύτος] "ῦτος ΑΡ. Υ, 4. 

ψεογενοῦς} νεογενὴ ἀγοέϊπ5 ἴπ ΕΧοογρέϊβ Ρ. θ0ῦ. ποίμνης] πίμνας Β. 
πνικτὰ] τέκνα ατοέξϊα5. ὙΠ1Ὲ: βοάοπι ἴῃ γαλαχτοϑρέμμονα ΡΟΕΗ5 

6586 Υἱήθιϊ αἰχὶ δᾶ ΥΨἹ]. ρΡ. 209 ἃ. Υ. ὅ. τακεροχρῶτ᾽ εἴδη χκύου- 

σαν ῬοΓΒΟπιι8. τακεροχρῶτι δηχτύουσαν δξ, 4υϊ δοοαπεῖδιιβ οατοξ, Β, 
ταἀκεροχρωτιδηκτύουσαν Ῥ. τακεροχρῶται διχτύουσαν Ψἢ,. Οηνῖ51Ὲ ορ!ξοπιο. 

Υ. 0. ἀρα] 1ϊδεῖ ἄρα. μ᾽) με ΒΡ. μοι ἴ,. χαὶ ΡΥ. 

449 ς. . 7. γάμασιν δὲ ΑΒΡ. νάμασίν τε Υ1. συμμιγὴ Ὁα- 
ΒΔΌΡΟΠα5. Γἱρτὶ συμμιγὴς. 

ΑΤΗΒΝΆΕΙῦ. Τ, θ4 
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10 λεπτοσυνϑέτοις. τρυφῶντα μυρίοις καλύμμασιν τ᾽ 
ἢ σαφῶς ἀνα σεὰ φράζω σοι; Β, πλαχοῦντα βού- 

λομαι.. 

.“. Βρομιάδος δ᾽ ἱδρῶτα πηγῆς; Β. οἶνον εἰπὲ συν- 
ο΄ φεμώῶν. 

4. λιβάδα ψυν φαιὰν δροσώδη; Β. παραλιπὼν ὕδωρ 
άϑι. 

«4. κασιόπνουν δ᾽ αὔραν δι᾿ αὖ ἴϑρας; Β. σμύρναν εἰ- 
πὲ, μὴ μακρὰν 

45 μηδὲ τοιοῦτ᾽ ἄλλο μηδὲν. μηδὲ τοὔμπαλιν λέγων 
ὅτι δοκεῖ τοῦτ᾽ ἔργον εἶναι μεῖζον, ὡς φασίν τενες, 

αὐτὸ μὲν μηδὲν, παρ᾽ αὐτὸ δ᾽ ἄλλα συστρέφειν πυχγνά. 
71. Καὶ 'ἄλεξις δ᾽ ἐν Ὕπνῳ τοιούτους γρίφους προ- 

βάλλει 
Οὐ ϑενητὸς οὐδ᾽ ἀϑάνατος, ἀλλ᾽ ἔχων τινὰ 
σύγκρασιν, ὥστε μήτ᾽ ἐν ἀνϑρώπου μέρει 

μήτ᾽ ἐν ϑεοῦ ζῆν, ἀλλὰ φύεσϑαί τ᾽ ἀεὶ 

καινῶς, φϑίνειν τε τὴν παρουσίαν πάλιν" 

5 ἀόρατος ὄψιν, γνώριμος δ᾽ ἅπασιν ὦν. 

Β. ἀεὶ σὺ χαίρεις, ὦ γύναι, μ᾽ αἰνίγμασι. 
«4. χαὶ μὴν ἁπλᾶ γε καὶ σαφῆ λέγω μαϑεῖν. 
8. τίς οὖν τοσαύτην παῖς ἔχων ἔσται φύσιν; 

“4. ὕπνος. βροτείων, ὠ κόρη ,᾽ παυστὴρ πόνων. 

Ψ. 10. λεπτὸσυνθέτοις ΟΑδαυθοπιιβ. λεπτοσυνθέτους ὈΨΤ,. λεπτοσυν-- 
ϑέτουι Β. τρυφῶνταὰ ΟΔΒΔΌΒΟΠ5. Ὠυἰθτ: τρυφῶντας, ν. 13. 
ψῦν ΑΒ. δὲ ῬΥΨῚ,. οπιῖβιέ δριξοιηθ. φαιὰν δροσώδη ΔΌ οἐ Θρ[οπι6 
ἨΟΟ5ΌΠ6}1:. φαίανδρον ὠδὴ ΒΡΨΠ,. παραλιπὼν τοί, ὐθγὶ πώ- 
ράλιπον. ΟἸ 51: (. 

449 ἃ. Ν. 14. μὴ ατοέξϊι5, ΓΙ μοι, Ψ. 1, τοιοῦτ᾽] 
ΒΟΓΙΘθαῸΓ τοιοῦτον. ἄλεξις δὲ περὶ ὕπνου τοιοῦτόν τινὰ γρῖφον 

προβάλλει σ. Νν. 1.--- ὃ. 9. αἰέε Ἐπιέαξμῖυ5. Ρ. 1330, 18, 

ΜΝ. 8. ϑεοῦ) ϑεοῖς Ο οὐ Ἐπυδέδεῃ 5. 
449 ες. Ψ. 4. ὃ. αἀά. ΑΒΟΙ, οὲ Ἐπδβέβεμιαθ οι. ΡΕ. Ἐχ δ|1|5 

Πθγ 15 δἀάϊάοναπὲ Μαγοΐὰβ Ψαγ, 1,6οὲ. ΧΥΠΙ, 2. ἀάιϊαπις "απῖϊι5 

Ἀπίπιαᾶν, ΥἹ, 26. Ψ. 6. ἀεὸ (αἰεὶ Δ) ΑΒΟ εἰ Ἐπιέλε 5 δὰ 
ΡγΓαθοθάθηβ ὧν τοϊδξαπι. ἘΠπῚ5 Ἰοθὺ παίζεον οὐσῶν βϑααθηεθα5 σὺ χαέ- 

θεις Ἰαποέαπι ὙΠ, Βαυά ἀπθῖθ ὁχ ἱπέθρροϊδέίοπο ΔΙΤαβυνι, Ρ ΠΟΩΠ6 
ἀεὶ πθάια παίζειν ἐἰβῥνξε: σὺ χαίρεις --- λέγω μαϑεῖν οἱ. Ὁ. 
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Εὔβουλος, δ᾽ «ὐν, “Σφιγγοκαρίωνι. τοιούτους γρίφους προ- 
βάλλει, αὐτὸς καὶ ἐπιλύων. αὐτούς. 

Ἔστι λαλῶν ̓ ἄγλωσσος, ̓ ὁμώνυμος ἄρρενι ϑῆλυς, 
"οἰχείων ἀνέμων ταμίας, δασὺς, ἄλλοτε λεῖος, 

ἔ ἀξύνετα ξυνετοῖσι λέγων, γόμον ἐχ. νόμου ἕλκων" 
᾿ ἐν δ᾽ ἐστὲν χαὶ πολλὰ, χαὶ, ἂν τρώσῃ τις.) ἄτρωτος. 

ἽΒ τί ἐστὴ τοῦτος; .. τί ἀπορεῖς; Καλλίστρατος. 

ἰς φιῆι πρωκτὸς μὲν᾽ οὖν οὗτος, Β. σὺ δὴ ληρεῖς. ἔχων. 
“4. οὗτος γὰρ. αὑτὸς ἐστιν ἄγλωττος λάλος, 
ἕν ὄνομα πολλοῖς, τρωτὸς ἄτρωτος » δασὺς 

λεῖος. τί βούλει; πνευμάτων πολλῶν φύλαξ. 
ἀδὸ 10 ᾿αἸττελεβόφϑαλμος, μὴ πρόστομος, ἀμφικέφαλος, 

᾿αἰχμητὴς παίδων ἀγόνων γόνον ἐξαφανίζων. 
ἰχνεύμων Αἰγύπτιος. 

τῶν γὰρ χροχοδείλων οὗτος φὰ λαμβάνων, 
πρὶν ϑηριοῦσϑαι τὸν γόνον καταγνύει, 
ἔπειτ᾽ ἀφανίζει, διότι δ᾽ ἔστ᾽ ἀμφίστομος, 

15 κεντεῖ κάτωθεν, τοῖς “δὲ χείλεσιν δάχνει. 
Οἷδ᾽ ἐγὼ ὃς γέος ὧν ἐστὶν βαρὺς, ἂν δὲ γέρων ἢ» 
ἄπτερος ὧν χούφως. πέταται καὶ γῆν ἀφανίζει. 

Ὁ πάππος ἀπ᾿ ἀχάνϑης" οὗτος γὰρ 

᾿ς Ψέος μὲν ὧν ἕστηκεν ἐν τῷ σπέρματι" 

σφιγγοκαρίονι Ἁ. Ὑ. 2. ἄλλοτε λεῖος ὙΠ,. ἄλλοτε δεῖος ΑΓ, ἄλλο- 
«ἴδειος Β. ἀλλοτείδειος Ῥ. 

4490 ἔ ΝΡ. 3. ἀξύνετα ΒΕΨΕΡ Ὁ οἐ οριέομηθ Ἠοθβοβο ,. ἀξύνετ᾽ 

ἀξυνέτοισ, ῬΥ. ἈφπΙρηιδέϊβ βοϊπέϊοποηχ οπ. (. Υ, 9. τί 
βούλει; πνευμάτων Ὀαβαιθοπυ, τί βουλεπινευμάτων ΑΒΡΨ, πἰδὶ ᾳυοᾶ 
ἂν βουλ᾽ ἐπ.---, τἰ βουλεπνευμάτων Β451)]. 1. 

450 ἃ. . 1. μὴ πρόστοῤιος] μικρόστομος ἀιιθ᾽ξδπέογ οοπΐοοῖε Γὰ- 
᾿βδΌθοηι5. Ἀἀἀμφικέφαλος ΑἈΒΟΡ, πιεπιδγαπαθ σαβϑυθοπὶ εἰ ορὶ- 

ἕσπιο ἨοδβΟ Εἰ... ἀμφικνέφαλλος Ὑ. ἀμφιανέφαλος Β4511. 1.. Ἐοτέα586 

ἀμφικέφαλλος 5010] Ῥγδθβέδε, αἱ κυγνοκέφαλλος, ἄἀθ6 ᾳὰοὸ ἀϊεξατῃ δὰ 

Ατγιβέορ. Εαυξ. 418, ἰχνεύμων) ἔστι δὲ ἰχνεύμων Ὁ. ν. 12. 
λαμβόνω»] λαμβάνω Δ. Υ. 19... ξαταγνύεν Ρογβοπὰβ δὰ Ἐπινέρ 15 
Μδάδαπι 743. ΤθΡὶ χατάγνυσιν, Ψ. 14. δ᾽ ἔστ᾽ ἀμφίστομος 
᾿ατοξϊαβ ἴῃ Ἐχοθρεβ Ρ. 55, Ἰμοσο θέαν δὲ ἀμφίστοριος. ν. 15. 
δάκνει ΟΥ̓Τ,. δάκνων ΑΒΡ, ν. 10. ὃς Ο. ὡς ΡΥ... ΠΕ 17. 
κούφως] κοῦφον Ο, κοῦφος γοέϊι5. 

450 "ἢ. Ὑ. 18. σπέρματε ΑΒΟΡ, -σπέρμαϑ᾽ ΜΓ. 

64" 
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- ὅταν δ᾽ ἀποβάλῃ τοῦτο, πέτεται ὁ κοῦφος ὦ ὧν, 
40 δήπουϑεν ὑπὸ τῶν παιδίων φυσώμενος. ἜΝ 

Ἔστιν ἀβαλμὰα βεβηχὸς ἄγω, τὰ χάτω δὲ χεχηνὸς, ᾿ 
εἰς πόδας ἐκ χεραλῆς τετρημένον ὀξὺ “διαπρὸ, 
ἀνϑρώπους τίχτον χατὰ τὴν πυγὴν ἕν᾽ ἕχαστον" 

ὧν οἱ μὸν μοίρας ἔλαχον βίου » οἱ δὲ πλανῶνται. 
45 αὐτὸ δ᾽ ἕκαστος ἔχων αὐτὸν, καλέω δὲ φυλάττειν. 

ς ταῦτα. δ᾽ ὅτι χληρωτικὸν σημαίνει ὑμεῖς, διαχρίνατε, ἵγα 

, μὴ πάντα παρὰ τοῦ Εὐβούλου λαμβάνωμεν. 
ΤΣ ᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν τῷ Προβλήματί φησιν ἰ 

οὐΙχϑύσιν ἀμφίβληστρον ἀνὴρ πολλοῖς ἐπιβάλλων, 
οἰηϑεὶς, μεγάλῃ δαπάνῃ μίαν εἵλκυσε πέρκην" 

καὶ ταύτην ψευσϑεὶς ἄλλην χεστρεὺς ἴσον αὐτὴν 
ἦγεν. βουλομένη δ᾽ ἕπεται πέρχη μελανούρῳ. ! 

ὅ Β. κεστρεὺς, ἀνὴρ. μελάνουρος, οὐκ οἵδ᾽ ὅ τὶ λέγεις. 
οὐδὲν λέγεις γάρ. ἐν αὶ ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς φράσω. 

ὰ Ἔστι τις ὃς τὰ μὲν ὦ ὄντα διδοὺς οὐχ οἷδε δεδωχὼς 

οἷσι δέδωχ᾽, οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχων ὧν οὐδὲν ἐδεῖτο. 
Β. διδούς τις οὐκ ἔδωχεν οὐδ᾽ ἔχων ἔχει; 

10 οὐκ οἶδα τούτων οὐδέν. 4. οὐχοῦν ταῦτα χαὶ 
ὃ γρῖφος ἔλεγεν. ὅσα γὰρ οἶσϑ'᾽ οὐκ οἶσϑα νῦν, 
οὐδ᾽ ὅσα δέδωκας, οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἀντ᾽ αὐτῶν ἔχεις. 
τοιοῦτο τοῦτ᾽ ἦν. Β. τοιγαροῦν χἀγώ τιαὰα -- 
εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς βούλομαι γρῖφον. 44. λέγε. 

16. Β. πίννη καὶ τρίγλη φωνὰς ἰχϑῦ δύ᾽ ἔχουσαι 

. 22. διαπρὸ Τιοδδοκία5Β δὰ ῬἈγυπίοι. 0. 514, διάτρωτον ΑΒΟΡ, 
ΤΠ ΘΙΏΒΓαΏδ6. Οαβδῦθοηὶ δὲ ορϊέοπθ ΗΘ 80}6}1:. διάτρες ΨΩ. 
Ὑ. 28. τάτον δρίζοπια Ἠοοβοῃο} δὲ, πὶ ἴαον, Ο. τίκτειν ΡΨῚ,, 
τὐὐτει ΒΟ εἰ Βἢ. πυγὴν] πηγὴν Ῥ. ἕν᾽ Ο οὲ δρ  ἔοπιθ Ηοε- 
80} 6111. ἕν ΡΥ͂Τ,. Ὑ. 24, μοίρας ἔλαχον ΑΟ. μοίρας ἔλαβον ερῖ- 
τοπιθ ΗΟ ΒΟ 11, μοίρης ἔλαχον 18. μοῖραν ἔλαχον ῬΥΙ. βίου] 
βίον ΒΡ. Ὑ. 28. εὐτὸ δ᾽ -- λαμβάνωμεν) Πρταπι ἴοοο Ὁ Ροϑυΐέ 

καὶ ζήτει λύσιν. καλέω δὲ ΑΒΡ, καλέουσι 1. 
450 ὁ. παρὰ τοῦ Εὐβούλου] παρ᾿ εὐβούλου Β. Ἀπερμαπίϑ 

δοιὰ ΟΠ. Ὁ. ΜΝ. 4. βουλομένη ΔΒ εἐ Ιἰδτὶ Ὁαβαυθοιϊαμὶ, 

βουλομένῳ ῬΨΥ͂Ι.. 

4580 ἀ. ν, 8. οὐδὲν ὁπι. Ὁ, Ψ. 12. ἔχεις] ἔχεις νῦν Ο, 
ν. 1ὅ. Ησπο συῖριίαπε ὁπ. Ὁ. ἰχϑῦ δύ᾽ δοννν εἶσι, δἀϊάϊε π6- 

5οίο ὑπάθ δαπιρέιπι. ἰχϑύδι᾽ ΡΥΨ],. ἰχϑυδίων Β. 
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Γ πόλλ᾽ ἐλάλουν. περὶ ὧν δὲ πρὸς ὅν τ᾽ ,ᾧοντο λέγειν τι 
"οὐκ ἐλάλουν" οὐδὲν γὰρ ἐμάνϑανεν, ὥστε πρὸς ὃν μὲν 
ἣν αὐταῖς ὁ ὃ λόγος, πρὸς δ᾽ αὐτὰς πολλὰ λαλούσας 
αὐτὰς ἀμφοτέρας ἡ Δημήτηρ ἐπιτρέψει.. 

73. Ἔν δὲ “Σαπφοῖ ὁ «Αντιφάνης αὐτὴν τὴν ποιήτριαν 

προβάλλουσαν ποιεῖ ,γρίφους τόνδε τὸν τρόπον, ἀπολυο- 
μένου τινὸς οὕτως. ἡ μὲν γάρ φησιν 

ἽἜΕστε φύσις ϑηήλεια βρέφη σωξουσ᾽ ὑπὸ χόλποις 

αὑτῆς. ὄντα δ᾽ ἄφωνα βοὴν ἵστησι γεγωνὸν, 
καὶ διὰ πόντιον οἴδμα καὶ ἠπείρου διὰ πάσης, 

οἷς ἐθέλει ϑνητῶν" τοῖς δ᾽ οὐ παρεοῦσιν ἀκούειν 
δ ἔξεστιν" κωφὴν δ᾽ ἀχοῆς αἴσϑησιν ἔχουσιν. 

ταῦτά τις ἐπιλυόμενός φησιν 
Ἢ μὲν φύσις γὰρ ἣν λέγεις ἐστὶν πόλις" 
βρέφη δ᾽ ἐν αὑτῇ διατρέφειν τοὺς ῥήτορας. 
οὗτοι χεχραγότες δὲ τὰ διαπόντια 
τὰχ τῆς ᾿Ασίας καὶ τἀπὸ Θράχης λήμματα 

10 ἕλκουσι δεῦρο. νεμομένων δὲ πλησίον 
αὐτῶν χάϑηται λοιδορουμένων τ᾿ ἀεὶ 
ὁ δῆμος, οὐδὲν οὔτ᾽ ἀχούων οὔὐὔϑ' ὁρῶν. 

Σ. πῶς γὰρ γένοιτ᾽ ἂν, ὦ πάτερ, 
ῥήτωρ ἄφωνος, ἣν μὴ ἁλῷ τρὶς παρανόμων; 

15.Β. χαὶ μὴν ἀκριβῶς ὠόμην ἐγνωχέναι ᾽ 
τὸ ῥηϑέν. ἀλλὰ δὴ λέγε. 

ἔπειτα ποιεῖ τὴν “Σαπφὼ διαλυομένην. τὸν γρῖφον οὕτως 

Θήλεια μέν νυν ἔστι φύσις ἐπιστολή. 

400 «ς. Υ΄. 106. πρὸς ὅν ε᾽ [.. προσσόν τ᾿ Α. προσσοντ᾽ Β. πρόσ- 
σοι τὴ ΟὟ εἴ, ᾳυΐ ᾿δορεπία οαγοέ, Ρ, Ψ. 19. ἐπιτρέψει] ἐπετρίψεν 
ὉΔΟῚ 5. τὸν τρόπον] τὸν οπῖ. Β, 

480 ἢ. Ψ. 2. αὑτῆς] ϑογΒε δίαν αὐτῆς, οἴ αὑτῇ νυ. 6. 18. 

ὄντα Ῥογβοπιιβ. ἡ τὰ Α. ἦ τὰ Ρ. κατὰ Β. ταῦτα Ψ.  Υ.΄. 3: διὰ 

πόντιον ἴ,. διαπόντιον ῬΥ͂, Ψν. 4. δ᾽ οὐ ἴ,. δὲ οὐ Ψ. δὲ οὐδὲν ΒΡ. 

ν. 6. βρέφη 1,. βρέφει ῬΥ͂, 
451 ἃ. Ν. 10. Ῥοβέ ἕλχουσυ ρετρὶε Ο, καὶ μὴ καλῶς λύσαντος λέ- 

γεν ἧ σαπφὼ, ϑήλεια μὲν οὖν ---, πλησίον] πλησίων Β:. ΨΥ. 12. 
δῆμος) δᾶμος Β. Υ. 13, γένοιτ᾽ γένος τ᾿ Β, ν. 13. 14. 
Ἠδδεο εχ ρἰυτθυϑ γουβι 18 σοπέγαχίε, Υ. 14, ἢν μὴ Ὑ.. ἢ μὴ 
ἜΡ..... ἁλῶ 1: ἀλλὼ ΒΡΥ. Ψ. 15.: φόμην] Εἰθτὶ ᾧμην, ἷ 
ὀὕκσως} οὕτω" 1). ΟΨ, 17. μέν νὺυν Ἐγβαγάίυ. Ρ. 4606. μὲν οὖν 
ἈΒΟΡΨ, μὲν γοῦν 1, ' : “πν 
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βρέφη δ' ἐν. ̓αὑτῇ ̓ περιφέρει τὰ “γράμματα: 
Ὁ ἄφωνα δ᾽ ὄντα ταῦτα τοῖς πόρρω. "λαλεῖ, . 

90 οἷς βούλεϑ᾽. ἕτερος, ὯΝ, ἂν τύχῃ τις “πλησίον 

ἑστὼς ἀναγιγνώσχοντος οὐκ ἀχούσεται. ' 
14. Δίφιλος δ᾽ ἐν Θησεῖ τρεῖς͵ ποτε 'χόρας ᾿Σαμίας, 

φησὶν ᾿Αδωνίοισι γριφεύειν παρὰ πότον. προβαλεῖν δ᾽ αὖὐ- 
ταῖσι τὸν γρῖφον ,, Τί πάντων ἰσχυρότατον; ( χαὺ τὴν μὲν 
εἰπεῖν ὁ σίδηρος . καὶ “φέρε εἰν τούτου λόγου τὴν ἀπόδειξιν, 
“διότι τούτῳ πάντ᾽ ὀρύσσουσίν τε χαὺ τέμνουσι καὶ χρῶντ᾽ 
εἰς ἅπαντα. εὐδοχιμοῦσαι ον ἐπάγειν τὴν δευτέραν, φά- 

α σχεῖν τὲ τὸν χαλκέα πολὺ χρείττω φέρειν. ἰσχύν" ἐπεὶ, τοῦ- 
τον χατεργαξύμενον καὶ τὸν σίδηρον τὸν σφοδρὸν καμ- 
πτειν, μαλάσσειν, ὃ τι ἂν χρήξῃ ποιεῖν. τὴν δὲ Ζρίτην 
ἀποφῆναι πέος ἰσχυρότατον πάντων" διδάσχειν δ᾽ ὅτι καὶ 
τὸν χαλκέα στένοντα πυγίξουσι τούτῳ. ᾿Αχαιὸς δ᾽ ὁ Ἔρε- 
τριεὺς., γλαφυρὸς ὧν ποιητὴς περὶ τὴν σύνϑεσιν, ἔσϑ' 
ὅτε χαὶ μελαίνει τὴν φράσιν, καὶ πολλὰ αἰνιγματωδῶς 
ἐκφέρει, ὥσπερ ἐν Ἴριδι σατυρικῆ!. λέγει γὰρ »“Ἱιϑάργυ- 

ἃ ρος δ᾽ ὄλπη παρῃωρεῖτο χρίσματος, πλεκτὸν “Σπαρτιάτην 
γραπτὸν κύρβιν ἐν διπλῷ ξύλῳ. “ τὸν γὰρ λευχὸν ἱμᾶντα 
βουληϑεὶς εἰπεῖν. ἐξ οὗ ἡ ἀργυρᾶ λήκυϑος ἐξήρτητο, 
“Σπαρτιάτην γραπτὸν ἔφη κύρβιν ἀντὶ τοῦ “Σπαρτιᾶτιν 

ΠῚ 

451 ". Υ. 19. ταῦτα αϑάϊαϊε ατούαΒ Ρ. 627. Ψ. 21. βοη- 
ΒοΡθαΐυν ἀναγινώσκοντος. φησὶν ῬΥΊ,, φασὶν ΑΒ. προβαλεῖν 
δ᾽ -- τὸν γρῦφον οὁπι. (, αὐτῶσν ΑΒ, αὐταῖς ΡΠ. 'πτὰν μὲν 

οἱ τὰν ἀπόδειξιν ΟΡΨῚ,. χὰν μὲν οἱ τὰ ἀπόδειξιν Ἀ. ὃ σίδηρος 

ΒΡ, ὅτι. σίδηρος ὙΤ,. ὀρύσσουσιν ΑΒΟ. ὀλύσσουσιν Ῥ᾽ ὀλύουσιν Ὗ,, 
ὀλλύουσιν 1... καὶ χρῶντ᾽ (χρῶνται ῬῚ εἰς ἅπαντα οὁπι. Ὁ. 

ἅπαντα ΑΒΡ, ἅπαντά γ᾽ ὙΠ,. εὐδοκιμοῦῖσαι. ἈΒ.. εὐδοχιμοῦσαν ῬΎΤ, 
εὐδοκιμούσας δεηλεῖγμπι ἀογίουπι. γοϑεϊζαϊε δόκρ τον. ἃ᾽ ἐπάγειν 
τὰν ΑΒ. δ᾽ ἐπάγει τὰν 1.,. δὲ τὰν ΡΨ. 

451 ο. ἐπεὲ Ψ1.. ἐπὶ ΒΡ, δ τι ΑΒΟΡΥ. χ᾽ Ἣν τὸ ἴ,. 

ποιεῖν} ποεῖν Ὁ, τὴν δὲ; πρῥρη»] ΘοΥο αΐαν τὰν δὲ ἜΓΕΝ ' 
περὶ) παρὰ Ὁ, ὅτε ἌΒΟΡ. ὅταν Μ 1, ς΄. ἐΐ ἔφυ 

451 ἀ. χρίσματος) γρήσματος ΒΡ, ... :Σπαρτιάτην} σπαρτεάτηνΒ. 
κύρβιν ἐν --- σπαρτιάτην γραπτὸν  ἀοδαοϑογαπε: ὄχ. Οαβαιδό- 

πὰ ἰπ αἰ ποίαξίοηθ, Ῥατγέϊπι 6χ Θρ᾽τοπιθὶ ΕΟ βο ΒΘ Βυρρ] ον ταῦ ἴῃ 

αᾳυὰ 516 βου!ρίυπι, λέγει γοῦν ποῦ λιϑάργυρος ἃ᾽, ὄλπη, παρῃωρεῦτο, χρί- 
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᾿σχυτάλην, ὅτι δὲ λευχῷ ἱμᾶντι περιειλοῦντες τὴν σχυτάλην 
οἱ «“Τάκωνες ἔγραφον εἰ ἠβούλοντο εἴρηκεν ἱκανῶς ᾿Αἀπολλώ- 
γιος ὁ “Ῥόδιος ἐν τῷ περὶ “Αρχιλόχου. καὶ Στησίχορος δ᾽, 
ἐν ᾿ἘΕλένῃ λιϑαργύρεον ποδονιπτῆρα ἔφη. Ἴων δ᾽ ἐν Φοί-. 
γικε ἢ Καινεῖ δρυὸς ἱδρῶτα εἴρηκε τὸν ἐξὸν ἐν τούτοις 

4ρυὸς μὲν ἱδρὼς 
καὶ ϑαμνομήκης ῥάβδος, ἥ τ᾽ «Αἰγυπτίη 
βόσκει λίνουλκος χλαῖνα ϑήραγρος πέδη.. 

75. Θεοδέχτην δὲ τὸν Φασηλίτην φησὶν Ἕρμισπος ̓  
ἐν τοῖς περὶ τῶν ᾿Ισοχράτους μαϑητῶν ἱκανώτατον γεγο- 
γέναι ὄγευρεῖν τὸν προβληϑέντα γρῖφον;, καὶ αὐτὸν προ- 
βαλεῖν. ἑτέροις ἐπιδεξίως. οἷον τὸν περὺ τῆς σχιᾶς. ἔφη 

«γὰρ εἶναί τινα φύσιν ἣ περὶ τὴν γένεσιν χαὺ φϑίσιν ἐστὲ 

μεγίστη. περὶ δὲ τὴν ἀχμὴν ἐλαχίστη. λέγει δ᾽ οὕτως 

Τίς φύσις οὔϑ᾽ ὅσα γαῖα φέρει τροφὸς οὔϑ᾽ ὅσα 

: πόντος; 
οὔτε βροτοῖσιν ἔχει γυίων αὔξησιν ὁμοίαν. 
ἀλλ᾽ ἐν μὲν γενέσει πρωτοσπόρῳ ἐστὶ μεγίστη; 
ἕν δὲ μέσαις ἀχμαῖς μιχρὰ, γήρᾳ δὲ πρὸς αὐτῷ 

μορφῇ καὶ μεγέϑει μείζων πάλιν ἐστὶν ἁπάντων. 
κἂν τῷ Οἰδίποδι δὲ τῇ τραγῳδίᾳ τὴν νύχτα χαὶ τὴν ἡμέ- 
ραν εἴρηκεν αἰνιττόμενος 

Εἰσὶ χασίγνηται διτταὶ, ὧν ἡ μία τίχτευ 

σματος πλεκτὸν σπαρτιάτην γραπτὸν κύρβιν. τὸν γὰρ λευκὸν ἱμάντω ἐξ 
οὗ ἣ ἀργυρᾶ λήκυϑος ἐξήρτητο σπαρτιάτην γραπτὸν ἔφη κύρβιν. ἢ τὴν 

σπαρτιάτην σκυτάλην (ἤτον σπαρτιάτιν σκυτάλεν Ο). σπαρτιᾶτιν Ἀ. 

σπαρτιάτιν Ψ. σπαρτιάτην ῬΡΊ,. ἔν τῷ περὶ "“Ιρχιλόχου] Ἐπρ, αἵ 
υἱάθίαγ, Ιο00 ἴπ αὰ0 46 ἀχνυμένῃ σκυτάλῃ ἀροθαίιι: νἱᾶς ΑὙΌΒ11Ο- 
οἷν: Γνραρτα. 39’ Ρ. 908. λιϑαργύρεον 1,.. λυϑαργύρεον΄ Β, λιϑαρ- 
γύριον ΒΥ. Φοίνικι] φοίνικα Β.. ἐξὸν] ὅϊξον Β. ἐν τού- 

τοῖς ὁπὶ. Β. ν. 2. ϑαμνομήκης Τ,. ταμνομήκης ἘΥ͂. 

451 6. Υ. 3. λίνουλκος 51 νοΥὰπι 688, βου θοιάσπι λινοῦλκος, λι-- 

νόχλως ΤΟ Θοκῖα5 δά ΗΓ ποπαμ Ρ. 612, ϑήραγρος Ῥ εἰ (ἃ- 
Βα οπα5. πὶ ἃπηοίαίίομθ. ϑηραγρὸς ΒΨ. ϑυραγρὸς ΒΑ511. 1. καὺ 
φϑίοιν] ἢ φθίσιν Ἐ,. Τ]ιοοᾶο οὐ ποχαπηθέγοβ ὁπ. Ὁ. ν. 1. 
Τίς φύσις Ῥογδομι5. ᾿ΘροΡαίαν τῆς φύσεως. οὐϑ᾽ ὅσα γαῖα ΔΑΒ, 
οὔϑ᾽ οπι. ΡΠ. οὔϑ'᾽ ὅοα πόντος Β. Πμοποῦδσις οὐδ᾽ ὅσα πόντος. 

451 (Μ΄. ὅ. μείζων) μεῖζον Α. 
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ΑὉ 2 τὴν ἑτέραν, αὐτὴ δὲ τεχοῦσ᾽ ὑπὸ τῆσδε τεχνοῦται. 
τοιοῦτόν τι χαὶ Καλλισϑένης ἐν τοῖς ᾿Ελληνιχοῖς φησιν, ' 
ὡς ᾿“Αρχάδων πολιορκούντων Κρῶμνον ̓  πολίχνιον. δ᾽ ἐστὶν 
ἱδρυμένον πλησίον Μεγάλης πόλεως, ᾿Ιππόδαμος ὃ «Μάχων, 
εἷς ὧν τῶν πολιορχουμένων, διεκελεύετο τῷ παρὰ “ακε-᾿ 

δαιμονίων πρὸς αὐτοὺς ἥχοντι κήρυκι, δηλῶν ἐν αἰνιγμῷ 
τὴν περὶ αὐτοὺς χατάστασιν, ἀπαγγέλλειν τῇ μητρὶ λύε- 
σϑαι τὸ γύναιον δέχ᾽ ἡμερῶν τὸ ἐν ᾿Δπολλωνίῳ δεδεμέ- 

Ὁ γον" ὡς οὐκ ἔτι λύσιμον ἐσόμενον, ἐὰν αὐτὰς παρέλϑωσι. 
καὶ διὰ ταύτης τῆς γνώμης ἐμήνυε σαφῶς τὸ μήνυμα. 
αἵτη γάρ ἐστιν ἐν τῷ “Ἱπολλωνίῳ παρὰ τὸν τοῦ “{πόλ- 
λωνος ϑρόνον διὰ γραφῆς ἀπομεμιμημένος. «Ἱιμὸς, ἔχων 
γυναικὸς “μορφήν. φανερὸν οὖν ἐγένετο πᾶσιν ὅτι δέχα 
ἡμέρας ἔτι καρτερῆσαι δύνανται οἱ -“πολιορχούμενοι διὰ 
τὸν λιμόν. συνέντες οὖν οἱ “άχωνες τὸ λεχϑὲν ἐβοήϑησαν 
κατὰ τάχος τοῖς ἐν τῇ Κρώμνῃ. 

τῇ. “Πολλοὶ δὲ γρίφων καὶ τοιοῦτοί τινές εἶσιν οἷον 

᾿Ανδρ᾽ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ᾿ ἀνέρι κολλήσαντα 
οὕτω συγκόλλως ὥστε σύναιμα ποιεῖν. 

τοῦτο δὲ σημαίνει σικύας προσβολήν. καὶ τὸ Πανάρχους 
δ᾽ ἐστὶ τοιοῦτον, ὡς φησι Κλέαρχος ἐν τῷ περὶ γρίφων, 
ὅτι βάλοι ξύλῳ τε καὶ οὐ ξύλῳ χαϑημένην ὄρνιϑα χαὶ οὐκ 

ο 

452 ἃ. τεχοῦσ᾽ ὑπὸ ΑΒΟ., τεκοῦσα πάλιν γ᾽ (ϑ᾽ ῬῚὴ ὑπὸ ΡΥ͂ΓΙ.. 
“ἤσδε ΛΟ, ταύτης ΒΡΥ,. τοῖς “Ελληνιχοῖς δομννοΙρἢ. ΓἸΌΥῚ ταῖς 

ἑλληνικαῖς, ἀπαγγέλλειν ϑομποίάοτιιβ ἀὰ Χομπορι. Ηθ]θα. ΥἹ. 
4, 20. 1, ορορδίαν ἀπαγγελεῖν. 

Αδῖν ὅδ. μον, ἀρὰ, ῬΎΙ,. ἐν. ὠὐταν Ἀν ον αὐτῇ Β. 
«Πιμὸς) λαιμὸς Β, Θυὰ πΒουρέατα ἀεοορίυβ Εἰ αδέδίιι5 Ρ. 938, δ. 
ΒΟΡΙΌ]Ε, ἰστέον δὲ ὃτίὶ λαιμὸς ὁμωνύμως τῷ μέρει τοῦ σώματος λέγεταν 

καὶ τὸ παρὰ τοῖς ὕοτερον ἰδιωτικῶς φράσει ζωγραφιξῇ λαιμίον λεγόμενον. 

λέγεται γὰρ ὅτνυ κατὰ τὴν ἐν μέσῃ Πελοποννήσῳ μεγάλην πόλιν, ἣν καὶ 

κρομνοφόρον ἡ ἱστορία οἷδε, κατὰ τὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος ϑρόνον ἦν ἀπομε- 

μιμημέγνος διὰ γραφῆς λαιμὸς, ἔχων γυναικὸς μορφὴν, δοχεῖ δὲ ἐχεῖνος ὃ 

λαιμὸς ἐπίοημος γενέσθαι, εἴπερ ἱστορίας ἠξίωται. κατὰ τάχος (. 

κατὰ χρίτος ΡΥ͂Ι,. τῇ Κρώμνῃ} τῇ Κρώμνῳ ϑοπηθιάθΓα8. 

πυρὶ χαλκὸν γδροβίζαην ΘΧ δουρεουνθα8. ἴῃ διποίαίίοηθ ἱπάϊοδμα! 5. 

ΤΡ} πυρίχαλκον, ἀνέρι] ἀνδρὶ Ὁ, 

402 6. πανάρκους Ο, παναρκοῦς ῬΨΤ,. καὶ οὐκ ἀνὴρ} καὶ 

- 
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ὄρνιϑα, ἀνήρ τε καὶ οὔκ ἀνὴρ λίϑῳ τε καὶ οὐ λίϑῳ. τού- 
των γάρ ἐστι. τὸ μὲν νάρϑηξ, τὸ δὲ νυκτερὶς, τὸ δὲ εὑ- 

γοῦχος, τὸ δὲ ,κίσσηρις, χαὶ Πλάτων δ᾽ ἐν πέμπτῳ Πολι- 
τείας μνημονεύει ον Τοὺς τῶν τεχνυδρίων φιλοσόφους τοῖς 

ἁ ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν ἔφη ἐπαμφοτερίζουσιν ἐοιχέναι καὶ τῷ 
τῶν παίδων αἰνίγματι τῷ περὶ τοῦ εὐνούχου τῆς βολῆς 
πέρι τῆς νυχτερίδος, ᾧ καὶ ἀφ᾽ οὗ αὐτὸν αὐτὴν αἰγίτ- 
τονται βαλεῖν. “" 

77. Καὶ τὰ Πυϑαγόρου δὲ αἰνίγματα τοιαῦτα ἐστιν, 
ὡς φησι Δημήτριος ὃ Βυζάντιος. ἐν τετάρτῳ περὶ ποιη- 

μάτων. .,»Καρδίαν μὴ ἐσϑίέειν“ς ἀντὶ τοῦ ἀλυπίαν ἀσχεῖγ. 
. Πῦρ μαχαίρῳ μὴ σκαλεύειν “ ἀντὶ τοῦ τεϑυμωμές- 
ψον ἄνδρα μὴ ἐριδαίνειν. πῦρ γὰρ ὃ ϑυμὸς, ΕῚ δὲ ἔρις 
μάχαιρα. »»Ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν “ ἀντὶ τοῦ πᾶσαν πλεο- 

6 γεξίαν φεύγειν χαὶ ᾿βτηρεῖα ζητεῖν δὲ τὸ ἴσον. »»Πεωφόρους 
ὁδοὺς μὴ στείχειν “ ἀντὶ τοῦ “γνώμῃ πολλῶν μὴ ἀχολου- 

ϑεῖν" εἰχῇ γὰρ ἕχαστος ὃ τι ἂν δόξῃ ἀποχρίνεται. τὴν δ᾽ 
εὐϑεῖαν ἄγειν, ἡγεμόνι χρώμενον τῷ νῷ. Μὴ. καϑῆσϑαι 
ἐπὶ χοίνικα “, ἀγτὶ τοῦ μὴ σκοπεῖν τὰ ἐφ᾽ ἡμέραν, ἀλλὰ 
τὴν ἐπιοῦσαν ἀξ κι ἢ κα προσδέχεσϑαι. ὅρια γὰρ χαὶ 
πέρας ζωῆς ὁ ϑάνατος" τοῦτον οὖν οὐχ ἐφ μετὰ λύπης 

καὶ φροντίδος προσίεσϑαι. 
8 Τῷ δὲ Θεοδέκτει παραπλησίως ἔπαιζε “γρίφους χαὶ 

4ρομέας ὃ Κῶος, ὥς φησι Κλέαρχος" καὺ “Αριστώνυμος 
ὁ ψιλοκιϑαριστὴς, ἔτι δὲ Κλέων ὃ μίμαυλος ἐπικαλούμε- 
γ0ς, ὅσπερ καὶ τῶν ᾿Ιταλιχῶν μέμων ἄριστος γέγονεν αὖ- 
τοπρόσωπος ὑποχριτής. χαὶ γὰρ Νυμφοδώρου περιὴν ἐν 

» 

οτη. Β. λίϑῳ τε καὶ ΑΒΟ. λίϑῳ καὶ ῬΥΙ,. κίσσηρις χίσηρις Ἀ, 
καὶ Πλάτων δ᾽] καὶ οἱ δ᾽ οπι. Β, ἐν πέμπτῳ] Ῥ. 479 ς, 

Πολιτείας] Τιοπο δία Νόμων, ἰρβία8, ὑξ υἱάθέαγ, Αἰ μοηδοὶ 

ΘΥΓΓΟΓΘ. ταῖς ἑστιάσεσιν αὶ Θὲ ϑοιννοῖρη. φαϊέῖο, τοῖς ἑστιάσεσιν 

ΡΥΙ, 

452 ἀἁ. βολῆς πέρι] ϑουϊθοθαΐυν βολῆς περὶ, ἀφ᾽ ἐφ᾽ δρυά 
ῬΙδέοποπι. αὐτὴν ἀἀά, 1,. οὗν. ΡΥ, ποιημάτων ϑρῆνορ. 
ΤᾺΡΥῚ ποιητῶν. Οοηῇ, δά ΧἼΠ. Ρ. 548 ἀ. 

402 6. πολλῶν] τῶν πολλῶν ϑομννοίρ. Τιἀοαπαπι ροϑὲ ἀεὶ 
ἐπάϊοαν!ε ΒΟ νν οἰ κῃ, ὅρια γὰρ 6δἐ 5ϑηποπέϊα οηι. Ὁ, ὅρια 
ΑΡ, ὅρος ἴ,,. τοῦτον ΒΒ, ῬμερΘαίυΓ τοῦτο. 

452 ἢ, ἔτε δὲ Β, Τιοσοῦαξιν ἔτι τε. ὅσπερ τὰ ὥσπερ ῬΥ͂, 
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τῷ μνημονευομένῳ μίμῳ. τούτου δὲ καὶ ᾿Ισχόμαχος ὁ χή- 
ρὺξ ἐγένετο ζηλωτὴς, ὃς ἐν τοῖς κύχλοις ἐποιεῖτο τὰς ἐμὲ- 
μήσεις" ̓ ὡς δ᾽ εὐδοκίμει, μεταβὰς ἐν τοῖς ϑαύμασιν. ὑπε- 
χρίνετο μίμους. τοιοῦτοι δ᾽ ἦσαν οὃς ἐποίουν γρίφους, 

453 οἷον, ᾿Δγροίχου τινὸς ὑπερπλησϑέντος χαὶ κακῶς ἔχοντος, 
ὡς ἠρώτα αὐτὸν ὁ ἰατρὸς μὴ εἰς ἔμετον ἐδείπνησεν, οὐκ 
ἔγωγε, εἰπεῖν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν. καὶ πτωχῆς τινος τὴν 
γαστέρα. πονούσης, ἐπεὶ ὁ ἰατρὸς ἐπυνθάνετο μὴ ἐν γαστρὺ 
ἔχει, πῶς γδ, εἶπε, τριταία μὴ βεβρωκυῖα; τῶν ᾿Δριστω- 
νυ κκ κν ὧν δ᾽ ἦν εὐπαρύφων λόγων. χαὶ ὁ “Σωσιφά- 
γῆς ὃ ποιητὴς εἰς Κηφισοκλέα τὸν ὑποχριτὴν εἶπα, λοιδο- 

ρῶν αὐτὸν ὡς εὐρύστομον, ,. ἐνέβαλλον γὼρ ἄν σου, φη- 
σὶν, εἰς τὰ ἰσχία λίϑον, εἰ μὴ “καταρραίνειν ἔμελλον τοὺς 

Ὀ περιεστηκότας." « ἀρχαιότατος δ᾽ ἐστὶ λογικὸς γρῖφος χαὶ 

τῆς τοῦ γριφεύειν φύσεως οἰκειότατος Τὶ πάντες οὐχ ἐπι- 
στάμενοι διδάσκομεν χαὶ .,τί ταυτὸν οὐδαμοῦ. καὶ παν- 

ταχοῦ;" χαὶ πρὸς τούτοις »τί ταυτὸν ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ 

γῆς καὶ ἕν ϑαλάττῃ ; “ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὁμωνυμία" καὶ γὰρ 
ἄρκτος χαὶ ὄφις χαὶ ἀετὸς χαὶ κύων ἐστὶν ἐν οὐρανῷ χαὶ 
ἐν γῇ καὶ ἕν ϑαλάττῃ. τὸ δὲ χρόνον σημαίνει" ἅμα γὰρ 

παρὰ πᾶσιν ὁ αὐτὸς χαὶ οὐδαμοῦ , διὰ τὸ μὴ ἔν ἑγὶ τόπῳ 
τὴν φύσιν ἔχειν. τὸ δὲ προάγον ἐστὶ “ψυχὰς ἔχειν" τοῦτο 
γὰρ οὐδεὶς ἡμῶν ἐπιστάμενος διδάσχει τὸν πλησίον. 

79: Ὃ δὲ “4ϑηναῖος Καλλίας, ἐζητοῦμεν γὰρ ὅτι πρό- 

τερον περὶ αὐτοῦ, μικρὸν ἔμπροσϑεν γενόμενος τοῖς χρό- 
γοις “Στράττιδος, ἐποίησε τὴν χαλουμένην γυομδύκλον 

᾿ΙσχόμαχοςἿ ἰσόμαχος Β. κήρυξ Β, κῆρυξ ΡΥΤ,. 
458 ἃ. ἔχει ΑΒΟ. ἔχη ῬΨῚ,. εἶπε Β. εἶπεν Ῥ, εἰπεῖν ΥΙ.. 

"Αριστωνγυμ κα κα αὶ ὧν [0γ] ἀριστωνύμων, καὶ ὃ ΑΒ, δ᾽ οπι. 
ΡΥΠ. ὡς εὐρύστομον ΨΙ,. ὡς εἰς εὐρύστομον ΑΡ, ὡς ἦν εὐρύστο- 
μον Β. ἐνέβαλλον Β. Τιοροθαίυν ἐνέβαλον. χαταρραίνειν) χα-- 

ταραίευν ἴω. 

453 Ὁ. γριφεύει») κριφεύειν Β, Τί πάντες] ὅτι πάντες Β, 
καὶ ἐν ϑαλάττῃ] καὶ ϑαλάσσῃ Β. 'τὸ δὲ χρόνον ΑΟΡΥ͂. τὸ δὲ οὐ- 

δαμοῦ καὶ πανταχοῦ χρόνον ἴω, 

403 ο. προάγον] πρότερον Β. οὐδεὶς] δον θοθαίαν οὐϑεὶς, 
Στράττιδος 1... στράτιδος ΡΥ, Ὅτι πρῶτος εὗρεν ἣν γραμ- 

ματιχὴν καλεῦ θεωρίαν ὁ ἀϑηναῖος καλλίας, καϑ' ἣν πρῶτα μὲν λέγει 
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τραγῳδίαν, οὕτω “διατάξας, πρόλογος μὲν αὐτῆς ἐστιν. ἐκ 
τῶν στοιχείων, ὃν χρὴ λέγειν διαιροῦντας χατὰ τὰς πα- 
ραγραφὰς, ᾿χαὶ τὴν τελευτὴν κἁταστροφικῶς ὀμνα, νὰ, τος 

ἽἜστ᾽ ἄλφα, βῆτα, γάμμα, ̓δέλτα, ϑεοῦ πάρ᾽ εἷ, 
ἕητ᾽, ἥτα, ϑῆτ᾽ ὃ ἰῶτα, κάππα, λάβδα, μῦ, 

γῦ, ξῦ, τὸ οὐ, πῖ᾽ ῥῶ, τὸ σὰν, ταῦ, παρὸν δ, 
φῖ, χὶ τὲ τῷ ψῖ εἰς τὸ ὦ. 

ὃ χορὸς δὲ γυναικῶν ἐχ τῶν σύνδυο πεποιημένος, αὐτῷ 
ἐστιν ἔμμετρος ἅμα χαὶ μεμελοπεποιημένος τόνδε τὸν τρό- 
πον, βθητα ἄλφα. βα, βῆτα εἶ θε, βῆτα ἦτα βη: βῆτα 
ἰῶτα βι, βῆτα οὐ βο, βῆτα ὦ βυ, βῆτα ὦ βω. καὶ πάλιν 

ἕχαστον τῶν στοιχείων χορὸς γυναιχῶν, πεποιημένος. αὐτῷ ἐμμέτρως καὸ 
ἐμμεμελοπεποιημένως. εἴτα γχγαταστρέφει εἰς τ᾽ ἄλφα τόνδε τὸν τρόπον" 
βῆτα ἄλφα, βα’ βῆτα εἰ, 'βε. βῆτα ἦτα; βη. καὶ οὕτω διὴ ὅλων τῶν 
φωνηέντων. καὶ πάλιν ἐν ἀντιστρόφῳ τοῦ μέλους καὶ τοῦ μέτρου" γάμμα 

ἄλφα, γάμμα εἰ, γάμμα ἦτα, καὶ ἑξῆς. καὶ ἐπὶ τοῦ λοιποῦ συλλαβῶν 
ὁμοίως ἑκάστων τὸ τε μέτρον χαὶ τὸ μέλος ἐν ἀντιστρόφοις ἔχουσι πᾶσαν 
ταυτόν. διὸ οἱ λοιποὶ τὰς ἀντιστρόφους ἀπὸ τούτου παρεδέχοντο πάντες, 

ὡς ἔοικεν, εἰς τὴν τραγῳδίαν. δεδήλωκε δὲ, φησὶ, καὶ διὰ τῶν ἐαμβείων 
γράμμα πρῶτος οὗτος ---- Ὁ. τραγῳδίαν Ὗ' οἱ τιᾶγρο Ρ, ϑεωρίαν 

ΑΒΟΡΙ,, εοριζοπιθ Ἠοθβοιο δὲ φοίεγεβ ἴἰὐὐγὶὲ Οαβαυροηι. Ψιά6 Ρ. 
448 "Ὁ. εὐ ὙΠ. ν. 270 ἃ, αὐτῆς ἐστιν] αὐτῆς τραγῳδία ἐστὶν Β. 
Θυδο βογιρέυγϑ ὁχ 60 ογία 6586 υἱάθέυγ αυρᾶ τραγῳδίαν δ ϑεωρίαν 

ἴῃ τηᾶτρίηθ βουρέαπι 6586έ, πὸ ἴπ Ρ δοίαπι ὙἹ δ πιι85. λέγευν 

διαιροῦντα Ῥοεϊξι8 ΜΙΠΊΒΟΘΙ]Δη. ὙἹἱ,. 10, Τρ οθδέαγ λέγειν ἐκ τῶν στοι- 
ζείων διαιροῦντα. διαιροῦντας δομυνεῖθι, ΤᾺΌΓΙ διαιροῦντα. 

κατὰ τὸς παραγραφὰς Ῥράέειβ, ΤΌΤ χατὰ τὰς (τὰς οπι. Β) πάσας 

γραφὰς." καταστροφικῶς] καταγραφικῶς Β, ποιουμένους] ποιου-- 

μένους εἰς τὸ ὦ Ἠετμᾶππιιβ ἱπ ἀἰββογέδέϊοπθ ἄθ αγδξῦδα, ηρδθ 

ἀἸ]Ι Θοεῖ5. Ρ. ΧΙ. Ψ. 1. Ἔστ᾽ Ἠετπιᾶππαβ. [1811 εἰς τ΄. 
βῆτα, γάμμα,, δέλτα] β. γ. ὃ. Β. 

. 408 ἃ. ϑεοῦ πάρ᾽ εἰ, ζῆτ᾽, ἦτα, ϑῆτ᾽, ἰῶτα ἘΥπιᾶππι5. ἦτα 
ϑῆτα θεοῦ γὰρ εἴγε ἰῶτα ῬΥΙ,, πἰδὶ ᾳφυοά ἦτα ἱπ Ῥ οπιίββαπι 6ϑέ, 

εἶτα. ὃ. θεοῦ γὰρ εἴγε ι. Β, Ψν. 2. χάππα, λάβδα, μῦ, νῦ, ξῦ] 
Χο λ. μ. ν. ἕξ, Β. λάβδα Ἀ. λάμβδα ῬΡΥ],. [πῃ Ρ Βογῖθα μων ἀθ]θσο 
ὙΟ]αἶθ86 υἱἀθέυσ. ὀ ὙΥ͂, 83. οὐ] ΤῊΡΥῚ οὐ, πὶ πε Ἀ. πῖ, 
ῥῶ] π. ρ. Β. ᾿ πὸ σὰν ΠΟΡΙΙΔηηϊι5 δὲ 8111, σἴγμα ῬῬΨΤ,. σ. Β- 
τὰ] τ Β.. ΟΘὦἢ 1ἴτὶ νυ Βῖὸ οἕ ἱπῆνᾶ, παρὸν ἀρροδϑῖξ θχ ἢ, 
Ὑ. 4. φῖ, χῇ] φεῖ χε Ἀ. φ. χ. Β. ψῖ] ψ. Β. σύνδυο] ϑοτῖ- 

Ὀοραίαν σὺν δύο. ᾿βῆτα ἄλφα] β. α. Β. βῆτα ἐν Δ. βῆτα 8 

ῬΨΙ,. β. ε. Β. βῆτω ἤτα] 1 τὶ βῆτα η. βῆτα Ἰῶτα] β. ι. Β. 

βῆτα ου Α, βῆτα ο ῬΨΙ. β. ο. Β. βῆτα ὖ] β. υ. Β. 
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ἐν. ἀντιστρόφῳ. τοῦ μέλους. καὶ τοῦ  μέρρόν, "5 γάμμο ἄλφα, 
γάμμα: εἶ, γάμμα ἦτα, γάμμα ἰῶτα, γάμμα οὖ, γάμμα. 

εὖ, γάμμα ὡ. χαὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν συλλαβῶν ὁμοίως ἑχά- 
στων τό τε “μέτρον καὶ τὸ μέλος ἐν ἀντιστρόφοις ἔχουσι 
πᾶσαι ταυτόν. ὥστε τὸν Εὐριπίδην μὴ μόνον ὑπονοεῖσϑαι 
τὴν Μήδειαν ἐντεῦϑεν πεποιηχέναι πᾶσαν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
μέλος αὐτὸ μετενηνοχότα φανερὸν εἶναι, τὸν δὲ “Ξοφο- 

κλέα διελεῖν φασιν ἀποτολμῆσαι τὸ ποίημα: τῷ μέτρῳ τοῦτ᾽ 
ἀκούσαντα, καὶ ποιῆσαι ἐν τῷ Οἰδίποδι οὕτως 

᾿Εγὼ οὔτ᾽ ἐμαυτὸν οὔτε σ' ἀλγυνῶ. τί ταῦτ' 
ο ἄλλως ἐλέγχεις; 

διόπερ οἱ λοιποὶ τὰς ἡ κα αν ἀπὸ τούτου παρεδέ-. 
ἢ χοντο πάντες, ὡς ἔοικεν, εἰς τὰς τραγῳδίας. χαὶ μετὰ τὸν 
χορὸν εἰσάγει πάλιν ἐκ τῶν φωνηέντων. ῥῆσιν οὕτως" -ττο 
ἣν δεῖ κατὰ τὰς παραγραφὰς ὁμοίως τοῖς πρόσϑεν λέγοντα 

διαιρεῖν, ἵν᾿ ἡ τοῦ ποιήσαντος ὑπόχρισις σώξηται χατὰ τὴν 

δύναμιν" --- 
ς “ἄλφα μόνον, ὦ γυναΐχες, εἶ τε “δεύτερον 

μόνον λέγειν χρὴ» χαὶ τρίτον “μόνον Ιγ᾽ ἐρεῖς 
ἤτ' ἄρα φήσω τὸ “τέταρτόν τ᾽ αὖ μόνον 

ἰῶτα, πέμπτον οὐ, τό ϑ᾽ ἕχτον ὁ μόνον 
ϑὅ λέγε. Ἐκ ,ἀσθμὼ δὲ φωνῶ; σοι τὸ ὦ 

τῶν ἑπτὰ φωνῶν, ἑπτὰ δ᾽ ἐν μέτροις μόνον. 

βῆτα ὦ] β. ὠ. Β. γάμμα ἄλφα) γ. α. Β. γάμμα ἐν Ἀ. γάμμα 
ἐ ΡΥΙ.. γ. εἴ. Β, γάμμα ητα ΡΥ͂. γάμματα. ἡ. Β, γάμμα 
ἢ 1. γ.. «ἰ γ. ο. γε. γι ὦ. Β. οὗ --- ὦ] ΓΑΡΓΙ ὁ -- ὦ. 
λοιπῶν οπι. Ρ, 

453 6. ἑκάστων Ο. ἕκαστον ΛΒ. ἕκαστος ΡΥ͂Ι,, τὴν "Μηδειαν 

μηδείαν Β. φασι» φησὶν Β. ΤῊΡΡῚ ἀλγυνῶ (ἀλγύνω ΒΡ) ταῦτ" 

ἐλεγχϑείς. Οοττοοίαπι εχ ϑΌρμο 6118 Οϑάϊρ. ἔγτον. 332. εἰς τὰς 

τραγῳδίας Τι. ἐν ταῖς τραγῳδίαις ῬἘΥ͂,, ὗ ; 

453 ἢ εἰσάγει Β. εἰσάγειν ῬΨΤ. Ψ. 1. εὐ τε Α. εἴτε ῬΥ͂Ι,. 
ν. 2. μόνον λέγειν] λέγειν μόνον Β, Υ. 8. ἡταρα Α. ἤ-τ᾽ 

ἄρα Β. εἶτ᾽ ἄρα ΡΥΠ.. δογιθαπάυπι νἱἀ θέαν ἦτ᾽, εἴτα φησάτω ετέτας- 

πον αὖ μόνον ἰῶτα ---. τ᾽ αὖ Α. ταῦ ῬΥΨΙ.. Υ. 4. ου Ἁ. οὐ 
ΡΥΙ.. ὖ) νυ ΡῬΥΠ, ἐ8Β. Υ. 5. Ιπάϊοᾶν! Ἰδουπᾷπι. φωνῶ 
ΡΥ. φανῶ 1, Θγγογο ἐνροίμϑέϊοο, πὲ νἱἀδέαισγ: τε πιΐγον ΒΙΠῚ] ἀΐνοτ- 

ϑί (αὐ ὁχ ΔΒ ομποίδέιμιχ 6586. φωνῶ σοι] φωνήσει 
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δ Ἀλμκκαὶ τοῦτο λέξασ᾽,,. εἶτὰ τὰς σαυτῇ λάλέοντ, 
80. 4Δεδήλωκε δὲ καὶ διὰ τῶν ἐαμβείων γῥάμμα 'πρῶ- 

τὸς οὗτος ἀχολαστότερον μὲν χατὰ τὴν διάγοιαν, πε- 
φρασμένον δὲ τὸν “τρόπον τοῦτον 

Κύω γὰρ, ω γυναῖκες. ἀλλ᾽ αἰδοῖ, φίλα, 
ἐν γράμμασι σφῷν τοὔνομ᾽ ἐξερῶ βρέφους. 
ὀρϑὴ μακρὰ γραμμή στιν" ἐκ “ταύτης μέσης : 

μικρὰ παρεστῶσ᾽ ἑκατέρωθεν ὑπτία. 
ἔπειτα κύχλος, πόδας ἔχων βραχεῖς δύο. 

ὅϑεν ὕστερον, ὡς ὑπονοήσειέ τις. "Μαιάνδριος μὲν ὃ συγε 

» γραφεὺς, μιχρὸν διὰ τῆς ἑρμηνείας τῇ μιμήσει παρεγαλί- 
γας, συνέγραψεν ἐν τῷ Παραγγέλματι φορτικώτερον. τοῦ 

ῥηθέντος" Εὐριπίδης δὲ τὴν ἐν τῷ Θησεῖ τὴν ἐγγράμμα- 
τον ἔοιχε ποιῆσαι ῥῆσιν. βοτὴο δ᾽ ἐστὶν ἀγράμματος αὐ- 

. τόϑι δηλῶν τοὔνομα τοῦ Θησέως. ἐπιγεγραμμένον οὕτως 
Ἐγὼ πέφυκα γραμμάτων μὲν οὐκ ἴδρις, 
μορφὰς δὲ λέξω καὶ σαφῆ τεκμήρια. 
κύκλος τις ὡς τόρνοισιν ἐχμετρούμενος " 
οὗτος δ᾽ ἔχει σημεῖον ἐν μέσῳ σαζξς. 

ον ἐ Ὧὸ δεύτερον δὲ πρῶτα μὲν γραμμαὶ δύο, 
: ταῦτας διείργει δ᾽ ἐν μέσαις ἄλλη μία. 

τρίτον δὲ βύστρυχός τις ὡς εἰλιγμένος. 
τὸ δ᾽ αὖ τέταρτον ἣν μὲν εἰς ὀρϑὸν μία, 
λοξαὺ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῆς τρεῖς χατεστηριγμέναι 

10 εἰσίν. τὸ πέμπτον δ᾽ οὐχ ἐν εὐμαρεῖ φράσαι" 
γραμμαὶ γάρ εἰσιν ἐκ διεστώτων δύο, 
αὗται δὲ συντρέχουσὶν εἰς μίαν βάσιν. 

4984 ἃ. δὴ σαυτὴ ΒοΝινεἰ σῇ. δὴς αὐτὴ Α. δὶς αὐτὴ ΡΥ, 
λάλεν ϑδεμιυνοῖρη. λαλὲῦ ΥΠν οἱ, Ρ, ο Ἰαμβείων ΤΡΡΜΑΙ ἱαμβίων 

γάμμα Β. 1. Κύω] κύων Β,.Ὁ φίλα Ο. ΜΝ Δ. φίλη ΡΥΤ.. 

Υ. 3. γραμμὴ ἐστὲν ΑΒΌ. ἐκ ταύτης μέσης ΥἹΙ,. ἐκ δὲ ταύ- 
τῆς μέσης ΑΒΟΡ, 'ᾧὲ σοπϊθοίυγ!5 Ἰοοι5 5]έ, ἐκ δὲ τῆς μέσης νε] γραμμή 

᾽στι, ταύτης δ᾽ ἐκ μέσης. ὑπονοήσειέ τις Μπιο ὑπονοήσει᾽ ὧν τις. 
454 Ὁ. ποιῆσαι] ποιῆσϑαι Β. αὐτόϑι 1,. αὐτῶ τι ΑΡΥ͂, 

οπι. Ὁ, Υ, 3. τις] τίς ἐστιν 6. Υ. 4. οὗτος] οὕτω Ῥ. οὗτος 

ΤΠΔΓΡῸ Ρ, ἐν μέσῳ σαφές) σαφὲς ἐν μέσῳ Ῥ. 
484 ς. Υ. 7. εἰλιγμένος) εἰλιγμένος Α, Υ, 9. κατεστορισμέναι Β΄ 

Ὑ. 10. ἐν εὐμαρεῖ] ἂν εὐμαρῇ Ρ, 
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τὸ λοίσϑιον δὲ τῷ τρίτῳ προσεμφερέρ,. 
ἃ τὸ δ᾽ αὐτὸ πεποίηκε, καὶ ““γάϑων ὁ τραγῳδιοποιὸς ἐν τῷ 
Τηλέφῳ. ἀγράμματος γάρ. τις κανταῦϑα, “δηλοῖ τὴν τοῦ 
Θησέως ἐπιγραφὴν οὕτως 

Τραφῆς ὃ πρῶτος ἣν μεσόμφαλος αύχλορ- 
ὀρϑοί τὲ χαγόγες ἐξυγωμένοι δύο, ' 
-“Σχυϑιχῷ τε τόξῳ τὸ. τρίτον. ἤν -προσεμφέρέρ:. 
ἔπειτα τριόδους. πλάγιος ἦν προσχείμενος " 

ἐφ᾽ ἑνός τὲ κανόνος ἐξυγωμένοι δύο. 
ὅπερ δὲ τρίτον ην χαὶ τελευταῖον πάλιν. 

᾿καὺ ̓ Θιοδέστης δ᾽ ὁ Φασηλίτης ἄγροικόν. τινα ἀγράμματον 
ε παράγει, καὶ τοῦτον τὸ τοῦ Θησέως ὄνομα διασημαίγοντα, 

Τραφῆς ὃ πρῶτος ἣν μαλαχόφϑαλμος χύκλος. 
ἔπειτα δισσοὶ κανόνες ἰσόμετροι πάνυ, 
τούτους δὲ πλάγιος διὰ μέσου συνδεῖ κανὼν; 
τρίτον δ᾽ ἑλικτῷ βοστρύχῳ “προσεμφερές. 
ἔπειτα τριόδους πλάγιος ὡς ἐφαίνετο ᾿ 

πέμπται δ᾽ ἄνωϑεν ἰσόμετροι ῥάβδοι δύο; 
αὗται δὲ συντείνουσιν εἰς βάσιν Μίαν. 

Ι ἕκτον δ᾽ ὕπερ χαὺ πρόσϑεν εἶφρ᾽ , ὃ βόστρυχος: 
καὶ “Σοφοκλῆς δὲ τούτῳ παραπλήσιον ἐποίησεν ἐν ᾿4μ: 
φιαράῳ σατυρικῷ τὰ γράμματα παράγων ὀρχούμενον. 

81, Νεοπτόλεμος ὃ... ἃ Παριανὸς ἐν τῷ περὲ ἐπιγραμ- 

μάτων ἐν Χαλκηδόνι φησὶν ἐπὸ τοῦ Θρασυμάχου τοῦ σο-: 

454 ἃ. τρυγῳδιοποιὸς ΑΒ. τραγῳδοποιὸς ΡΤ. Υ. 3. τὸ δα, 
δον ΟΊ Ρῃ, οπ. ΡΥ͂Τ.. Υ. 4. πλάγιος ΑΒΟ, πλάγιον ῬΥΤ,, 
προσχείμενος Ο, προχείμενος ῬΥ͂Π. ν. 5. Τρ αν ἦσαν ἐζυγω-- 

μένοι. ἦσαν ἀοΙονῖε Μοίποεῖ5 Ρ. 42, Υ. 0. δὲ τρίτον ῬΎΤΟ, δὲ 
τὸ τρίτον ΒΟ. ͵ ' ι ; 

. 4584 6. Ψ. 1. δοολορδολ μοι οοΥΓαρίαπι. χαλόφϑαλμος ΟΠ ΡῈ 
ρα ἃ Οδδαιθοπιπι. μεσόμφαλος 6Χ ΑΘΔΕΝΟΠΙ5 νοῦδιι σοβα πε δέ 10- 

'Κοιηδνίιβ δά Ῥῃορηῖβ8. Ρ. 61. πύκλος ΟΡ. χύκλῳ Ν], δὲ Ἰηᾶγϑὸ ᾿. 

Υ΄. 2. διοοοὶ ΨαΙοΟκΘπανῖαβ. Τῖθυῖ δύο οἕ, Υ, 3. διὰ μέσου 
ῬΥΤ,, διαμέτρου ΛΌ, διὰ μέτρου Β.. Υ. 4. τρίτον] τρίτος Ὁ, 

προσεμφερές ῬΨΊ,. προσεμφερῆς ΑΟ. ν. ὃ. ὡς Ο. ὥστ᾽ ΛΒΡ, ὡς 
γ᾽ Ν. ὥς δ᾽ Βαβι], ὧν δ᾽ 1.. ει Υ͂, 0. πέμπταν ΒΡ. πέμπτοι Ο. 

πέμπτον ΥΪ,. ; 

4δ4 {, Μ΄. 8. εἴφ᾽ ὃ Ὁ. εἶπ᾽ ὃ ΛΒΡ. εἶπον ἴ,. εἶ Ν-. 6ο65) ἐν ᾽4μ- 
'φιαράω] Ἐν. 3. ». 602, Θυωσυμίάχου] ϑρασυμμάχου Β. 
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φιστοῦ μνήματος. ἐπιγεγράφρϑιαι τόδε. τὸ ἐπίγραμμα 
Τούνομα ϑῆτα, ῥώ, ἄλφα, σὰν, ὑ, μῦ, ἄλφα; χῖ, 

οὔ, σάν. 
πατρὶς Χαλχηδών" ἡ δὲ τέχνη σοφίη. : 

τὸ δὲ Καστορίωνος τοῦ “Ζολέως, ὡς ὃ Κλέαρχός φησιν, 
εἰς τὸν Πᾶνα ποίημα τοιοῦτόν ἐστι" τῶν ποδῶν ἕκαστος 

ι5 5 ὅλοις ὀνόμασι περιειλημμένος πάντας ὁμοίως ἡγεμονικοὺς 
καὶ ἀχολουϑητιχοὺς ἔχει τοὺς πόδας, οἷον 

“Σὲ τὸν βόλοις νιφοχτύποις δυσχείμερον 
γαίονθ᾽ ἕδος, ϑηρονόμε Πὰν, χϑόν᾽ ᾿άρχάδων, 
κλήσω γραφῇ τῇδ᾽ ἐν σοφῇ πάγκλειτ᾽ ἔπη 
συνϑεὶς, ἄναξ, δύσγνωστα μὴ σοφοῖς κλύειν, 

᾿ἹΜουσοπόλε ϑὴρ., χηρόχυτον ὃς μείλιγμ᾽ Ἷης. 
καὶ τὰ λοιπὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. τούτων δ᾽ ἕχαστον τῶν 
ποδῶν ὡς ἂν τῇ τάξεε ϑῆῇς τὸ αὐτὸ μέτρον ἀποδώσει; 
οὕτως 

ΣῈ τὸν βόλοις γιφοκτύποις δυσχείμερον. 
Νιφοχτύποις σὲ τὸν βύλοις δυσχείμερον. 

» καὶ ὅτι τῶν ποδῶν ἕκαστός ἐστι δεκαγράμματος. ἔστι δὲ 

καὶ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον; ἀλλ᾽ ἑτέρως ποιῆσαι , ὥστε 

πλείω πρὸς τὴν χρῆσιν ἐκ τοῦ ἑνὸς ἔχειν οὕτω λέγοντας 
ἹΜέτρον φράσον μοι, τῶν ποδῶν μέτρον λαβών. 
«“αβὼν μέτρον μοι τῶν ποδῶν μέτρον φράσον. 
Οὐ βούλομαι γὰρ τῶν ποδῶν μέτρον λαβεῖν. 
«αβεῖν μέτρον γὰρ τῶν ποδῶν οὐ βούλομαι. 

82. Πίνδαρος δὲ πρὸς τὴν ἀσιγμοποιηϑεῖσαν ᾧδὴν, 
ς ὡς ὃ αὐτός φησι Κλέαρχος, οἱονεὶ 7ρίφου τινὸς ἐν μελο- 

ποιίῳψ προβληϑέντος, ὡς πολλῶν τούτῳ προσχρουόντων͵ διὸ 

4δ ἃ. Οδβίογ! οηΐθ γουβα5 ὁπὶ. Ὁ. Υ. 2. ναίονϑ᾽ Τ,. νέον θ᾽ 
ΑΒΡΥ. ἕδος ϑοα! σοι ἀρια Οαβδυθοπιμι, ὁδὸς ΡΨΙ,. ὁδοὶ Β οέ 
1.1 Οαϑαυθοηϊαιη. χϑόν᾽ 1,. χϑὼν ΑΡΨ. Ν. 3, τὴῆδ᾽ ἐν 
σοφῇ Ῥογβοπιβ, Πἰθγὶ τῆδε σοφῇ- πάγκλευτ᾽ ῬοΙΒοπαβ. πάγκλητ᾽ 
ΑΒΡΥ, πάγκλυτ᾽ 1,͵ Υ΄. ὃ. χκηρόχυτον ὃς Ῥογβοπιι5. κηροχύτονος 
Α, χυροχύτονος Ὁ. χηροχίτωνος Ψἴ,. μείλιγμ ἵης] μείλιγμ, ἑείς. 
ΨΠ,. μελιγμίεις Ἀν μελιγμίέεις Ῥ. ἀποδώσει] ἀποδώσεις Ὁ, δυσ- 
χείμερον νιφοκτύποις ἀσοοδδοιπηξ ὁχ ΑῸ. 

4δ0 ». Κ΄. 1. μέτρον λαβών ἀδάϊάϊε Θοταὄβ, ψΨ, 3. γὰρ τῶν 
ποδῶν μέτρον λαβεῖν οπν. Ῥ, ψούβαιῃ 4. δά, ΑΒΟ],, οτι. ἢΨ. 

4δῦ ο. ὃ αὐτός] ὃ οἴῃ. τούτῳ ΑΒ. τούτων ὈΨ ,. 
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τὸ ἀδύνατον ἕἶνωι ἀποσχέσϑαι τοῦ, σίγμα. “καὶ διὰ τὸ 
μὴ ᾿δοχιμάζειν ἐποίησε. ἣν 

Πρὶν μὲν εἶῤπε σχοϊνοτένειά τ΄ ἀοιδὰ 
καὶ τὸ σὰν 'χίβδηλον ἀνθρώποις. 

ταῦτα σημειώσαιτ᾽ ἂν τις πρὸς τοὺς νοϑεύοντας “Ἵ1άσου 
τοῦ “Ἑρμιονέως τὴν ἄσιγμον φδῆν, ἥτις ἐπιγράφεται Κέν-: 
ταῦροι. καὶ ὃ εἰς τὴν “Δήμητρα δὲ τὴν. ἐν Ἑρμιόνῃ ποιη- 

ἃ ϑεὶς τῷ “ἄσῳ ὕμνος ἄσιγμός ἐστιν, ὡς φησιν “Ἡρακλεί- 
δὴς ὁ Ποντικὸς ἐν τρίτῳ περὺ μοὺὐσικῆς. οὗ ἐστιν ἀρχὴ 

Ζ4Ζάματρα μέλπω κόραν τὸ Κλυμένοιο ἄλοχον. 
89. Ἔστιν εὐπορῆσαι καὶ ἄλλων γρίφων 

Ἔν φανερῷ γενόμαν, πάτραν δέ μου ἁλμυρὸν ὕδωρ 
ἀμφὶς ἔχει. μήτηρ δ᾽ θῸς ἀριϑμοῖο πάϊς. 

φανερῷ μὲν οὖν λέγει τῇ Δήλῳ, ἥτις ὑπὸ ϑαλάσσης πὲ- 

ριέχεται. μήτηρ δ᾽ ἡ «“Αητὼ, ἥτις Κοίου ἐστὶ ϑυγάτηρ. 

Γ Μακεδόνες δὲ τὸν ἀριϑμὸν χοῖον προσαγορεύουσι. καὶ ἐπὶ 
τῆς πτισάνης 

Κριϑῆς ἀφλοίου χυλὸν ὀργάσας πίε. 

ἀδύνατον ΟΠ ΡΥ ἀρια (αβδυθοπιπι. 1,11 δυνατὸν, σίγμα ΤΠ. 
οἵγμα ΒΡ. Ῥιπάδνιὶ ἔγαϑτποπέι πὶ ΤΊ 5115 δέξ!ε ΧΙ, ἡ. 407 ὃ. 
δὲ ἱπέερτι 5. δἰξα!θγιιπε 8}1}1 ΒΟΥ ρίΟΓ 5, ἄθ αἴθ νἱθ Βοθοκῆίαιπ 

ἔν, 47. Ρ. 581. Νῖπιῖβ θγουτον δρίοπιθ ΟΠ}155185 ροθίδθ υοτθὶ5, Ὅετν 

εὕρηται παρὰ πινδάρῳ ἀσιγμοποιηϑεῖσωα φδή. καὶ ἑρμιονεὺς δὲ ἐποίησεν 
ἄσιγμον (ἄασμσμον ορὶξ.. ΠΟΘ 80}61.) ᾧδήν. καὶ λάσος ἄσιγμον (ἄσισμον 
6ρ. Η.) ὕμνον (ὠδὴν 6Ρρ. Η.) εἰς δήμητραν. αυϊθὰδ γϑὺθῖ5 ἀδοορίυϑ 
Ἐππίδεμίυβ Ρ. 1995, 52, Ριπάδυηι ᾿ρβαπὶ ΟΑΥπθ πη ἄσιγμον οοπᾶ!- 

ἀϊ556. πᾶγγᾶνϊέ. Ψ. 1. εἶρπε] εἶρπε ῬΨῚ,. σχοινοτέψειά τῇ. 
ἀοιδὰ Βοροκἢῖα5. ΓἰΌΤῚ σχοινοτενία τὰ (σχοινοτενίατα ῬῚὴ οἶδα. 
Ψν. 2. σὰν κίβδηλον ΨΊ.. σὰν (οἂν ΒῚ) τὸ βόηλον ΑΒ, σαντιβόηλον Ῥ. 
ἀνθρώποις ΑΒΡ. ἀνϑρώποι (510). Ψ. ἄνθρωπον 451]: 1. «4 ἀσου] 

λήσου Β. 'Κένταυροι κένταυρος Β. εἰς τὴν ΑΒΟ. ἐς τὴν ΡΥ 
ἐν ἑρμιόνη Ἀ. ἐν οπι. ΡΠ. ΕΜ, 

Δδὃ ἃ. 1,5] γουθὰ 8110 νϑῦβδὰ δαυοία δέξα!ὲ ΧΙΥ, Ρ. 624 6. 
Ἤ ἢ 

δάμκατρα Ἀ. δαμάτερα Β. δήμητρα ῬΥῚ,. λυμένοιο εχ 024, το- 
διιειιταπν. χλυοιμένοιο Α΄. κλυομένοιο 1. κλυομένοια Β. κλυόμενοι Ῥ. 

εὐπορῆσαι καὶ ΒΒ. εὐπορῆσαι δὲ καὶ ῬΨΤ,, ε ἐν φανερᾷ ΑΒῸΡ 6οἐ Επ- 

Βα. 5 ἢ. 1508, 3, ὃν φανερῷ Υ].. πάτραν δέ μου ἈῸ 6ἐ Ἰἰρεὶ 

Ὁ αδαυδβουϊαηὶ. πάτρην δέ μου Ἐδιδέλίἢπι5. πάρη δέ μὸν ΨΩ, 
ἔστ᾽ 1, οἱ Εὐἀβέαεμιι8, ἐσεὲν ΡΥ, 
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πεποίηται δὲ τῆς πτισάνης τοὔνομα ἀπὸ τοῦ πτίσσειν χαὶ 
ἀνεῖν. χαὶ ἐπὶ τοῦ κοχλίου. ψέρεξαι δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς 
Τεύχρου θρισμοῖς ὦ 

Ζῶον ἄπουν ἀνάκανϑον ἀνόστεον ὀστρακόνωτον" 
ὄμματά τ᾽ ἐχκύπτοντα προμήχεα κεϊσχύπτοντα. 

᾿ΑἈντιφάνης δ᾽ ἐν «Αὑτοῦ ἐρῶντί φησι 
Τροφαλίδας τε λινοσάρκους. μανϑάγεις; 

τυρὸν λέγω. 
᾿Αναξανδρίδης δὲ «Αϊσχρᾷ 

᾿Αρτίως διηρτάμηκχε, καὶ τὰ μὲν διανεκῆ 
σώματος μέρη δαμάζετ᾽ ἐν πυριχτύποισι γᾶς" 
Τιμόϑεος ἔφη ποτ᾽ ἄνδρες, τὴν χύτραν εἶναι λέγων. 

Τιμοχλῆς δ᾽ ἐν Ἥρωσιν. 
Ὡς δ᾽ ἦν ῃρμένη 

βίου τιϑήνην πολεμία λιμοῦ, φύλαξ 
φιλίας; ἰατρὸς ἐχλύτου βουλιμίας, 

τράπεζα. ΒΒ. περιέργως γε, νὴ τὸν οὐρανόν" 
ἐξὸν φράσαι τράπεζα συντόμως. 

Πλάτων δ᾽ ἐν τῷ ᾿ἀδώνιδε χρησμὸν δοϑῆναι λέγων Κινύρᾳ 
ὑπὲρ -Αδώνιδος τοῦ υἱοῦ φησιν 

Ὦ Κινίρα, βασιλεῦ Κυπρίων ἀνδρῶν δασυπρώχτων, 
παῖς σοι χαλλιστος μὲν ἕφυ ϑαυμαστότατός τε 

πάντων ἀνθρώπων, δύο δ᾽ αὐτὸν δαίμον᾽ ὀλεῖτον, 

4588 6. πτίσσειν ὙΙ,, πίττειν ΒΡ. ὄμματώ «τ ὄμματ" Β. 
τ΄ ἐκκύπτοντα)] τε κύπτοντα Ῥ, προμήκεα κεϊσκύπτοντα οπι. Ρ. 
«ἀὑτοῦ) ἱθτὶ αὐτοῦ. 

455 ἔ. Τροφαλίδας τε λινοσάρχους 1, εἰ Ἐπιβέα(μϊυ5. Ρ. 1339, 17. 
τρόφαλιν δ᾽ ἀςελινοσάρκους ΒΡ. τροφαλίδας ςελινοσάρχους Ψ, τροφα- 
λίνδας ὁχ Α οποίδίαπι. ᾿Αναξανδρίδης δὲ] δὲ οπι. Β. Αϊσχρᾷ 

ἢ { 
οπι. Ρ, Ἀπαχαπάγὶ 8 υθῦβιιβ οπὶ. Ὁ. διανεχὴ Ἀ. διηνεκὴ 
ΡΥΙ. δαμάζετε ΑΒ. δαμάζατα (510) Ψ΄. δαμάζεταε Ρ, Βα81], 1,. 

ἐν πυριχτύποισι γῆς ῬΥ͂Τ.. ἐν πυρικτύτοισι γα Δ. ἐν πυρὲ κτιτι- 

σιγᾶς Β. δ᾽ ἐν οτῃ. Β, 
456 α.᾿ Ψ. 4. γε αἀά!άϊε σαβαυθοπιβ. Ψ. ὃ. τράπεζα ΒΟ, 

τράπεζαν ῬΥ]., δ᾽ ἐν τῷ οπι. Β. λέγων Κινύρᾳ] λέγων κινυ- 

ράῳ Ο. τοῦ υἱοῦ αἀά, ΡΙ,. οπι. Υ. Ψ. 1. κινύρα ΡΤ, κύ- 
τὲ 

πρια Δ. χυπρία Β. Ψ. 3. τε 1.. σοι ΒΡΨ, τοὺ Δ. τοῦ Ὁ, 

Υ. 3. δαίμον᾽ ὀλεῖτον Ἰαροῦυβῖυβ ν, 24. δαίμον᾽ ἔχετον. ἈΡ' δαίμονέ- 

ΑὙΒΕΝΑΕΤΙΕ. 1. , θ5 
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ἡ μὲν ἐλαυνομένη λαϑρίοις ἐρετμοῖς, ὁ δ᾽ ἐλαύνων, 
Ρ λέγει, δὲ ᾿Αφροδίτην καὶ Διόνυσον" ἀμφότεροι γὰρ ἤρων 
τοῦ ᾿Αδώνιδος. καὶ τὸ τῆς “Σφιγγὸς δὲ αἴνιγμα ᾿Ασχληπιά- 
δης ἐν τοῖς Τραγῳδουμένοις τοιοῦτον εἶναί φησιν 

Ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μία φωνὴ, 
καὶ τρίπον, ἀλλάσσει δὲ φύσιν μόνον ὅσσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
ἑρπετὰ γίνονται καὶ ἀν᾽ αἰϑέρα καὶ κατὰ πόντον. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν πλείστοισιν ἐρειδόμενον ποσὶ βαίνῃ; 
ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει αὐτοῦ. 

ς 84. Τριφώδη δ᾽ ἐστὶ χαὶ “Σιμωνίδῃ ταῦτα -πεποιημένα, 
ὡς φησι “Χαμαιλέων ὃ Ἡρακλεώτης ἐν τῷ περὶ «Σιμωνίδου 

ΓΜιξονόμου τὲ πατὴρ ἐρίφου χαὶ σχέτλιος ἰχϑὺς 
πλησίον ἠρείσαντο χαρήατα" παῖδα δὲ νυχτὸς 
δεξάμενοι βλεφάροισι, Ζιωνύσοιο ἄνακτος 
βουφόνον οὐκ ἐϑέλουσι τιϑηνεῖσϑαι ϑεράποντα. 

φασὶ δ᾽ οἱ μὲν ἐπί τινος τῶν ἀρχαίων ἀναϑημάτων 
ἐν Χαλκίδι τοῦτ᾽ ἐπιγεγράφϑαι, “πεποιῆσϑαι δ᾽ ἐν 
αὐτῷ τράγον καὺ δελφῖνα, περὶ ᾿ὧν εἶναι τὸν λόγον 

ἃ τοῦτον. οἱ δὲ εἰς ἐπιτόγνιον ψαλτήριον δελφῖνα χαὺ τρά- 
γον εἰργασμένον εἰρῆσϑαι" καὶ εἶναι τὸν βουφόνον 

χευτον 3. δαίμον᾽" ἔχητον ΨἹ,, δαΐμον᾽ ἔχετον Ὁ. Υ. 4. ἐρετμοῖς 
1,, ἐριτμοῖς Ῥ. ἐριμοῖς 

450 ". τοῦ ᾿Αδωώνιδος] τοῦ ὁπι. Β. ἐν τοῖς] τοὺς οτη. Β. 
Αδηΐρτηὰ Ρηϊη ΡΒ ΒΟΡΠΟΟ 5 Θοᾶϊρο ἔγτᾶππο δὲ Ἐν ρΙ 418 ῬΠΟο- 
ηἶ5518 ἴῃ οοαϊοθιι5 Ῥγαθι εἰ 5ο]δέ, Αξέυ!ε οέϊδπι ἘΖοίζοβ δ τν- 

ΘΟΡΒγοη, ν, 7. οὐ παρδϑὲ ΑὨΈΠΟΙος. Ῥαϊαέ, νο]. 11, ρ. 564. ν.1. 
2. τετράπον 6ἴ τρίπον Ἅ].. τετρώπουν δὲ τρίπουν ΑΒΟΡ. Υ. 2. 
φύσιν] φυὴν Βαρογδογίρίθμι ἴῃ Ο,, πῃ Βογρέουθα5 πιθᾶο ἐπα! οαεϊθ. οο- 

αἴσ668 ἱπίρι' φυὴν, φύσιν οἱ βοὴν Πιυοέιδπηέ, Υ. 3. γίνονται ΒΌΡΥ. 
γείνονται Ἀ. χιυνεῦταν ΒΑΒ1}. ἢ, οχ Ἐπαγιριἄθ, ἘΠπυριαἰβ δὲ οοέογογπι 
σΟάΙ 6685 ῬγαθΡθπὲ γίνεται, γίνηται, γίνονται, γείγονταν, κινεύται. 
καὶ ἀν᾽ ΑΒΡΥ͂, ἀνά τ᾽ Ο, Β8511. 1,.. Εδᾶάοπι ἀρ 8}105 ναγίβέδβ. 

ν. 4. βαϊνῃ] βαΐνει Ῥ Ὗ. ὅ. τάχος] μένος ἘΞ ΣΙρΡΙα15 δὲ ἜΖεέζαθ 
ἘΠ φυίϊδατη, 

400 ο. Σιμωνίδη} Ἐν. 102. Ρ. 389, Μ΄. 1. πατὴρ ἐρίφου Ὁ. 

πατήρ τ᾽ ἐρίφου ὈΥΤ,, Υ. 2. ἠρείσαντο ΑΒΟ. ἠρίσαντο ΡΥ͂],. 
Υ. 8. Διωνύοοιο 1.. διονύσοι ΡΥ, 

450 ἀ. ἐπιτόνιον] τὸ ἐπυτόνιον Ὁ, ψαλτήριον] Τὰ Ο ἱπιρ]1οὰ- 
{τ|5 δϑὲ δουίρεινδθ ΠΟΧΙΒ., «ὰϊ οι νν οἰ ου5 6). 0 Πϊέογαβ ψαλτέρως 
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χαὶ τὸν Διονύσου ̓ ϑεράποντα τὸν διϑύραμβον. οἱ δέ 
φασιν ἐν ᾿Ιουλίδι τὸν τῷ , Διονύσῳ ϑυόμενον βοῦν ὑπό 
τινος τῶν νεαγνίσχων παίεσϑαι πελέχει. πλησίον δὲ τὴς 

ἑορτῆς οὔσης εἰς ἐγβλκχεῖον δοϑῆναι τὸν πέλεκυν" τὸν οὖν 
“Σιμωνίδην ἔτι νέον ὄντα βαδίσαι “πρὸς τὸν χαλκέα χο- 
μιούμενον αὐτόν. ἰδόντα δὲ καὶ τὸν τεχνίτην κοιμώμενον 
καὶ τὸν ἀσχὸν χαὶ τὸν καρκίνον. δἰκῇ κείμενον καὶ ἐπαλ- 

Θ λήλως ἔχοντα τὰ ἔ ἔμπροσθεν, οὕτως ἐλθόντα εἰπεῖν πρὸς 

τοὺς συνήϑεις τὸ προειρημένον πρόβλημα. τὸν μὲν γὰρ 
τοῦ ἐρίφου. πατέρα τὸν ἀσχὸν εἶναι, σχέτλιον δὲ ἰχϑὺν 
τὸν καρκίνον , νυχτὸς δὲ παῖδα τὸν ὕπνον, βουφόνον δὲ 

χαὺ Διονύσου ϑεράποντα τὸν πέλεχυν. πεποίηκε δὲ καὶ 
ἕτερον ὁ “Σιμωνίδης ἐπίγραμμα, ὃ παρέχει τοῖς ἀπείροις 

᾿ς φῆς ἱστορίας ἀπορίαν 
Φημὶ τὸν οὐχ ἐθέλοντα φέρειν τέττιγος ἄεϑλον 
τῷ “Πανοπηιάδῃ δώσειν μέγα δεῖπνον ᾿Επειῷ. 

, Υ λέγεται δὲ ἐν τῇ Καρϑαίᾳ διατρίβοντα αὐτὸν διδάσκειν 
τοὺς χορούς. εἶναι δὲ τὸ χορηγεῖον ἄνω πρὸς “Ἵπόλλωνος 
ἑερῷ. μακρὰν, τῆς ϑαλάσσης. ὑδρεύεσϑαι οὖν χαὶ τοὺς 

ἄλλους καὶ τοὺς περὶ τὸν Σιμωνίδην χάτωθϑεν, ἔνϑα ἦν 

ἡ χρήνη. ἀναχομίζοντος δ᾽ αὐτοῖς τὸ ὕδωρ ὄνου, ὃν ἐκά- 

λουν ᾿Επειὸν, διὰ τὸ μυϑολογεῖσϑαι τοῦτο δρᾶν ἐκεῖνον, 
χαὶ͵ ἀναγεγράφϑαι ἐν τῷ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἱερῷ τὸν Τρωι- 
κὸν μῦϑον, ἐν ᾧ ὁ ᾿Επειὸς ὑδροφορεῖ “τοῖς Δτρείδαις, ὡς 

ΘΧΡΥΠΊ6ΓῸ ν᾽ ἀϑθδέατ, τὸν Ζιονύσου] τοῦ διονύσου Ὁ, τῷ 
“Διονύσῳ 1.. τῷ οπι. ΡΨ, σιμωνίδην Ὑ1,. σιμωνίδη ΑΡ, ἔπαλ- 
λήλως 1,. ἐπ᾿ ἀλλήλως ῬἘΥ͂, 

450 6. ὃ σιμωνίδης ἐπίγραμμα Β. Τιοροραίυν ἐπίγραμμα ὃ Σιμω- 
σίδης. τὺϑὲ ἔγαρτα. 108. ». 389. 

450 ἔ. Καρϑαίᾳ Βομυνεῖρα, δου θοθαΐίαν Χαρϑέᾳ. μακρὰν 
οὗ μακρὰν γεοία Βοιίθετα υἱάρέυς Βυῦπάβεραξέ ἴῃ ΠΟΛ 0 αγᾶθοο 
γο]. 1. ν. 100. 

457 ἃ. Ἐυβίαίμιαβ Ρ, 1323, δ0. τὸν ᾿Ἐπειὸν ὑδροφορεῖν τοῖς 
"Ατρείδαις ἱοτορεῖ Στησίχορος ἕν τῷ, ᾧκτειρε δ᾽ αὐτὸν ὕδωρ ἀεὲ φο- 

ρέοντα Διὸς κούροις βασιλεῦσιν. ἔνϑα ὅρα τὸ “Ιιὸς κούροις, καϑ᾽ ὃ χαὺ 
Ζιὸς πούρη ἡ ̓ Αφροδίτη ἐν παραθέσει, ὥστε κατ᾽ ἐξοχήν τινὰ Ζιόσκου-- 

ρου ουνϑέτως οἱ τῆς “Δήδας καὶ τοῦ Ζ]ιύς, ἡ δὲ ῥηϑεῖσα ἱστορία τῆς τοῦ 
᾿βπειοῦ ὑδροφορήσεως ὑπεκίνησε τὸν. Σιμωνίδην αἴνιγμς ϑέσθαν ἐπὶ ὄνῳ 

ὑδροφοροῦντι αὐτῷ τε καὶ τοῖς μαϑητιᾶς, ἐν ᾧ Πανοπηϊάδην ἐκεῖνος τὸν. 

ῥηθέντα ὄνον εἴπεν, ἤγουν Πανοπέως υἱὸν ᾿]:πειόνν.. δ ΘΒ" τοῦρᾶ 

ὑπ" 
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457 καὶ “Στησίχορὸς φησιν »ικτειρε γὰρ αὐτὸν ὕδωρ ἀεὶ φο- 
θέοντα Διὸς κούρα βασιλεῦσιν." ὑπαρχόντων οὖν τούτων 

ταχϑῆναί φασι τῷ μὴ παραγενομένῳ τῶν χορευτῶν εἰς 
τὴν ὡρισμένην ὥραν, παρέχειν τῷ ὄνῳ χοίνικα χριϑῶν. 
τοῦτο οὖν χἂν τῷ ποιητῇ λέγεσϑαι" καὶ εἶναι τὸν μὲν οὐ 
φέροντα τὸ τοῦ τέττιγος ἄεϑλον τὸν οὐκ ἐθέλοντα ἄδειν, 

ἸΠΙανοπηιάδην δὲ τὸν ὄνον, μέγα δεῖπνον τὴν χοίνικα τῶν 
κριϑῶν. 

85. Τοιοῦτόν ἔστι χαὶ τὸ Θεόγνιδος τοῦ ποιητοῦ 
Ρ Ἤδη γάρ με χέχληχε ϑαλάσσιος οἵ ἴχαδε νεχρὸς, 

τεϑνηχὼς ζωῷ φϑεγγόμενος στόματι. 
σημαίνει γὰρ κόχλον. τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶ καὺὶ τὸ ῥήματα λέ- 
γειν ἀνϑρώπων ὀνόμασιν ὅμοια. οἷον 

«αβὼν ἀριστόνικον ἐν μάχῃ κράτος. 
καὶ τὸ περιφερόμενον 

Πέντ᾽ ἄνδρες δέκα ναυσὶ χατέδραμον εἰς ἕνα χῶρον, 
ἐν δὲ λίϑοις ἐμάχοντο, λίϑον δ᾽ οὐχ ἦν ἀνελέσϑαι" 

ε δίψῃ δ᾽ ἐξώλλυντο, ὕδωρ δ᾽ ὑπερεῖχε γενείου. 
80. Τίνα δὲ χόλασιν ὑπέμενον ᾿ϑήνησιν οἱ μὴ λύ- 

σαντες τὸν προτεϑέντα γρῖφον, εἴ γε ἔπινον φιάλην χὲ- 
χερασμένην, ὡς χαὶ ὃ Κλέαρχος πρδεΐπεν᾽ ἐν τῷ ὅρῳ; κἂν 
τῷ πρώτῳ δὲ περὶ παροιμιῶν γράφει οὕτως... Τῶν γρί- 
φων ἡ ζήτησις οὐκ ἀλλοτρία φιλοσοφίας ἐστί. χαὶ οἱ πα- 

λαιοὶὲ τὴν τῆς παιδείας ἀπόδειξιν ἐν τούτοις ἐποιοῦντο. 
ἁ προέβαλλον γὰρ παρὰ τοὺς πότους, οὐχ ὥσπερ οἱ νῦν 
ἐρωτῶντες ἀλλήλους, τίς τῶν ᾿Δφροδισιαστικῶν συνδυασμῶν, 

ΒΙοπιἤδ]άι5 ἴῃ Νίυβθο οὐϊέῖοο σαπέαθείβ. ΨἹΙ, βῖο ἀϊβροβιιλέ 
᾿Ωυκτειρε γὰρ αὐτὸν 

αἰὲν ὕδωρ φορέοντα Διὸς κούρα βασιλεῦσιν. 
κούρα] κούροις Ειβέαξ 5, ποη Ὁ, παραγενομένῳ) παραγινομένῳ Β.. 

τοῦτο οὖν] τοῦτο ἦν Β, κἀν ΡΥ, κἂν 1ω. καὶ Βοδιυνοῖβῃ. 

τὸ τοῦ τέττιγος (,, τοῦτο τέττιγος ΡΥ]. 

457 ὃν. ἀριστόνιχον] ἀἄρίννικον Β. τὸ περιφερόμενον] τὸ οὁπι. Ῥ. 
ἐν δὲ λίϑοις) ἤππο νογϑαπι δέξα]ε Ρ]αΐαγοῖυ5 Μοτα]. Ρ. 660 ἀ. 

; 407 ς. ὑπερέξϊχε] ὑπῆρχε Β. κεκερασμένη»] κεκεραμένην Β. 
πρώτῳ δὲ ΒΡ. δὲ οι. ΨΠ,, περὶ οπὶ. Ῥ, παιδείας ἴ.. σο-- 
φίας ΜΝ. 

457 ἃ. προέβαλλον) προσβώλλον Β, συνδυασμῶν Μ!,. συνδιασ- 
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ἢ) τίς ἢ ποῖος ἰχϑὺς ἥδιστος, ἢ τίς ἀχμαιότατος,, ἔτι δὲ 
τίς μετ᾽ ᾿Αρχτοῦρον ἢ μετὰ Πλειάδα, ἢ τίς μετὰ Κύνα 
μάλιστα βρωτός. καὶ ἐπὲ τούτοις ἄϑλα μὲν τοῖς νικῶσι 

φιλήματα, μίσους ἄξια τοῖς ἐλευϑέραν αἴσϑησιν ἔχουσι, 

ζημίαν δὲ τοῖς ἡττηϑεῖσι τάττουσιν ἄκρατον πιεῖν, ὃν 
ἥδιον τῆς ὑγιείας πίνουσιν. κομιδῇ γάρ ἔστι ταῦτά γε τι- 
γὸς τοῖς Φιλαινίδος καὶ τοῖς «Αρχεστράτου συγγράμμασιν 
ἐνῳχηκότος, ἔτι δὲ περὶ τὰς καλουμένας 1 ἀστρολογίας 
ἑσπουδαχότος" ἀλλὰ μᾶλλον τὰς τοιαύτας, τῷ πρώτῳ ἔπος 
ἰαμβεῖον εἰπόντι τὸ ἐχόμενον ἕχαστον λέγεινγ καὶ τῷ κε- 
φάλαιον εἰπόντι ἀντειπεῖν τὸ ἑτέρου ποιητοῦ τινος, εἰ τὴν 
αὐτὴν εἶπε γνώμην" ἔτι δὲ λέγειν ἕχαστον ἰαμβεῖον. πρός 
τε τούτοις ἕχαστον εἰπεῖν ὅσων ἂν προσταχϑῇ συλλαβῶν 

ἔμμετρον" καὶ ὅσ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν γραμμάτων καὶ συλλαβῶν 
ἔχεται ϑεωρίας. ὁμοίως δὲ τοῖς εἰρημένοις ἡγεμόνος ἑχά- 
στου λέγειν ὄνομα τῶν ἐπὶ Τροίαν ἢ τῶν Τρώων" καὶ 

[ πύλεως ὄνομα τῶν ἐν τῇ «Ασίῳ λέγειν ἀπὸ τοῦ δοϑέντος 
γράμματος, τὸν δ᾽ ἐχόμενον τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ, καὶ τοὺς 
λοιποὺς ἐναλλάξαι, ἄν τε ᾿“βλληνίδος ἄν τὲ βαρβάρου τάξῃ 

τις. ὥστε τὴν παιδιὰν μὴ ἄσκεπτον οὖσαν μηνύματα γί- 
γεσϑαι τῆς ἑκάστου πρὸς παιδείαν οἰχειότητος. ἐφ᾽ οἷς 
ἄϑλον ἐτίϑεσαν στέφανον καὶ εὐφημίαν, οἷς μάλιστα γλυ- 
χαίνεταν τὸ φιλεῖν ἀλλήλους.“ 

μῶν Ο. συνδυασμένων ἈΡ,. συνδιασμένων Β. ὃν ἥδιον Ἷ,. ὃν ὁπι, 
ΒΡΥ. τοῖς φιλαυνίδος ΔΟ. τῆς φιλωνίδος ΒΡ. τοῖς τῆς Φιλων- 

Ψίδος Τ,. 

457 6. ἑνῳκηκότος] ὙΑΒΕΙΡῸΝ ΒΡ, γαστρολογίας ΟΥΤ,, 
ἀστρολογίας ἈΒΡ, ἀλλὰ μᾶλλον οἱ βΒοᾳαοπέϊα οπι. Ὁ. ἀλλὰ 
μᾶλλον τὰς τοιαύτας] Ῥοπᾶοπε παρὸ 80 προέβαλλον βαρτὰ μοβίίο γ. 

Αδν ἰαμβεῖον ῬΎΙ,. ἱαμβίον ἈΒ. ἰαμβεῖον θεὲ σαβδυθοπιβ. 
τὸ ἐχόμενον --- εἰπόντι δοοαββοτιπέ οχ Α. ἀντειπεῖν τὸ 

δομνν εΙρἢ, 110 τι ἀντειπόντος. εἰ τὴν ΄ εἰς τὴν ΒΡ, ὃ» εἰς τὴν 1. 
ἐαμβεῖον ῬΨΙ.. ἱαμβίον ΑΒ. ὅσων ΑΡ, ὅσον Ψ]0. 

προσταχϑῇ. ΑΒ. προταχϑῇῃ ΡΥ]. συλλαβῶν δοορδ8ὶξ ὁχ . 
ὅσ᾽ Β. ὅσα ῬΨΥΙ,. ἀσίᾳ Β. δον θοθαίαν ᾿Μσίῃ. 

457 ἴ. ἀν τε βαρβάρου) ἐάν τε βαρβάρου Β. ὥστε ΛΒΡΙ,. ὡς 
γε ῖῦ. παιδιὰν μὴ --- ἑκάστου πρὸς ἀῇ ἃ. ΑΒΙ, οἴ εχ 515. 0115 
Μυγοίι5 Ψαγ. Τοοί, ΧΥΤΠΙῚ, 2. οπι, ὈΥ͂. παιδιὰν Πυγοέι5. 1.1 

παιδείαν. μηνύματαὶ μήνυμα Οογὰ ἔϑε 
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4ὅ8 87. Ταῦτα μὲν οὖν Κλέαρχος εἴρηκε. καὶ ἃ προβάλ- 
λειν δεῖ τοιαῦτα τινα εἶναι ἡγοῦμαι. στίχον εἰπεῖν 'θμηρυ- 
κὸν ἀπὸ τοῦ ἄλφα ἀρχόμενον χαὶ εἰς τὸ αὐτὸ στοιχεῖον 
χκαταλήγοντα 

“4γχοῦ. δι ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηῦδα. 
᾿4λλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα. 
᾿Δσπίδας εὐχύκλους “έτη, τε, πτερύεντα. 

καὶ πάλιν ὁμοίως, ἰωμβεῖα 

«ἡγαϑὸς ἀνὴρ, λέγοιτ᾽ ἂν ὃ φέρων τἀγαϑά, 
᾿Δγαϑὸς ἂν εἴη χὠ φέρων “χαλῶς. χαχά. 

Ὀ Ὁ μηρικοὶ ἀπὸ τοῦ ε ἐπὶ τὸ ε 

Εὗρε «Τυχάονος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. 
Ἔν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ὄγωγε. 

ὁμοίως χαὶ ἰαμβεῖα 
Εὐκαταφρόνητός ἐστι πενία, Δερχύλε. 
᾿Ἐπὶ τοῖς παροῦσι τὸν βίον διάπλεχε. 

“Ὁμήρου ἀπὸ Ὰ εἰς ἢ 

; { Ἢ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη γλαυχῶπιρ ΡΟΝ 
ς Ἢ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ᾽ παν μου ήαι 

ἔαμβοι 
Ἢ τῶν φίλων σοι πίστις ἔστω χεχριμένη., 

ἀπὸ τοῦ ει ἐπὶ τὸ ν᾿ Θμήρου 
Ἰλίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι. 
Ἱππόλοχος δέ μ᾽ ἔτιχτε καὶ ἐκ τοῦ φημὶ γενέσϑαι. 

ἀπὸ τοῦ σα εἰς τὸ α 
ΣΣυμπάντων Δαναῶν, οὐδ᾽ ἣν ᾿Α4γαμέμνονα εἴπῃς. 

εἰὰν οὖν) οὖν οπι. Β. 
488 ἃ. βούλεται δὲ ἃ χλέαρχος ταῦτα λέγων, τοιαῦτά τινα προβάλ-- 

λειν. προβάλλειν ΑΓ, προοβάλλειν ΡΥ, δ οῖβιβ Βοχπμοχίοι 
ΠΙαᾷ. δ. 92. ε, 220, 453, χὠ] {θυ καὶ ὃ, 

4δ8 Ὁ. “Ὃμηρικοὶ] δμηοικὸς Β. δυπέ Ε{|4., δ, 89. ε, 0806. 
ἐμετέρη ΑΒΌ. ἡμετέρῃ ῬΥΤ,. ἰαμβεῖα] ἱωαμβία Β. εὐκαταφρό- 
γήτος ΑΒΌ, ἐνευχαταφρόνητος ΡΥ. Ζερκύλε] δέρκυλε ῬΎΙΩ. δέρπυ- 

λὲν ἢ. Ὁμήρου] Εἰϊα8. ε, 133, 370. εἰς ἡ Β. Τιοροραΐξαν 
ἐπὶ τὸ η. 

458 ο. πῖπτε] πίπτε ῬΨΙ. . κεχρμέγη ΑὉ οἔ Οαδδιβοπίαηϊ, 

κεχουμένη Ἐ». κεκραμένη ἴω. κεκραμμένη ἘΥ͂. Ὁμήρου] 1184. ἵν, 

00. 200. δέ μ΄ δ᾽ ἔμ᾽ Β. τοῦ α εἰς τὸ] τοῦ δὲ τὸ οὁπι. 
Β, Εβὲ Πιαᾷ. «, 90. 
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“Σοφύς ἐστιν ὁ φέρων τἀπὰ τῆς τύχης χαλῶς. 
ἃ ἀπὸ τοῦ ὦ εἰς, τὸ ω 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπ᾽ οὐλύμπου νέφος ἔρχετας οὐραγὸν 
εἴσω. 

᾿Ωρϑωμένην πρὸς ἅπαντα τὴν ψυχὴν ἔχω. 
προβάλλειν δὲ δεῖ χαὶ στίχους ἀοίγμους οἷον 

Πάντ᾽ ἐθέλω δόμεναι χαὶ ἔτ᾽ οἰχόϑεν ἀλλ᾽ ἐπι: 
ϑεῖναι. 

χαὶ πάλιν στίχους Ὁμηριχοὺς ἀπὸ τῆς πρώτης συλλαβῆς 
χαὶ τῆς ἐσχάτης δηλοῦντας ὦ ὄνομα. οἷον 

“Αἴας δ᾽ ἐκ “Σαλαμῖνος ἄγεν δύο καὶ δέχα γῆας. 
8 Φυλείδης ὃν τίκτε Διὰ φίλος ἱππότα Φυλεύς. 

Ἰητὴρ δ᾽ ἀγαϑὸς Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων. 
εἰσὶ καὶ ἄλλοι στίχοι ᾿Ομηριχοὶ δηλοῦντες σχευῶν ὀνόματα 
ἀπὸ τῆς πρώτης καὶ ἐσχάτης συλλαβῆς, οἷον 

᾿θλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ ϑυμύς. 

“Ὅλμος. 
ΜΜυϑεῖται κατὰ μοῖραν ἅπερ κ᾽ οἴοιτο καὶ ἄλλος. 

Μύλος. 

“υγρὸς ἐὼν μή ποὺ τι καχὸν χαὶ μεῖζον ἐπαύρη. 
«“Ἵὐρη. 

1 ἄλλοι στίχοι δηλοῦντες ἀπὸ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ τέλους τῶν 
ἐδωδίμων τὶ 

᾿Δργυράπεζα Θέτις ϑυγάτηρ ἁλίοια γέροντος. 
᾿ἄρτος. 

Μή τι σὺ ταῦτα ἕχαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα: 
ΜἭηλα. 

88. Ἐπαϑὲ μι λν παράβασιν πεποιήμεϑα περὺ τῶν 

γρίφων, λεχτέον ἤδη καὶ τίνα χόλασιν ὑπέμενον οἱ μὴ 

τῆς τύχης ῬοΓβοηυδ5. ΑΡθοτδέ τῆς. 

458 ἅ. τοῦ ὦ εἰς τὸ] τοῦ εἔ τὸ οπι. Β. Ἐδέ ΠΙαᾶ. π; 804. 

ἔρχεται ἔχεται Β. δὲ δεῖ) δὲ οπι. Β. οἵον οτι, Β. Πάντ" 

Ἠϊαᾶ. ἡ, 364, οἷον οπι, Β. Τμοοἱ Ηοπιοιϊοὶ Πιαά, β, 597. 028. 

232, «Ἵἴας] αἴδης Β. 

᾿ 488 6. ἤϊαχάων] ἴων αἄϊιοίς Α, ἰὼν Β. οἷον οπι. Β.. Τωθοἱ 
Ἡοπιοιϊοὶ Πιαά. 9.,. 302. Οά, ρ, 580. σ, 106. “Ὅλμος] ὄλ- 
μον Β, 
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“λύσαντες τὸν προτεϑέντα γρῖφον. ἔπινον οὗτοι ἅλμην πα- 
θαμισγομένην τῷ αὑτῶν ποτῷ. καὶ ἔδει προσενέγκασϑ'αν 
τὸ ποτήριον ἀπνευστὶ, ὡς ᾿Αντιφάνης δηλοῖ ἐν Γανυμήδει 

459 διὰ τούτων 
Οἴμοι περιπλοχὰς 

λίαν ἐρωτᾷς. Β. ἀλλ᾽ ἐγὼ σαφῶς φράσω" 
τῆς ἁρπαγῆς τοῦ παιδὸς εἰ ξύνοισϑά τι, 
ταχέως λέγειν χρὴ, πρὶν χρέμασϑαι. «4. πότερα μοι 

ὅ γρίφον προβάλλεις τοῦτον, εἰπεῖν, δέσποτα, 
τῆς ἁρπαγῆς τοῦ ποδὸς εἰ ξύνοιδα τι, 
ἢ τί δύναται τὸ ῥηϑέν; Β. ἔξω τις δότω 
ἱμᾶντα ταχέως. . οἷον οὐκ ἔγνων ἴσως" 
ἔπειτα τοῦτο ζημιοῖς μδ; μηδαμῶς" 

Ὁ 10 ἅλμης δ᾽ ἐχρὴν τι παραφέρειν ποτήριον. 
Β. οἶσϑ᾽ οὖν ὅμως δεῖ τοῦτό σ᾽ ἐκπιεῖν; 4. ἐγὼ 
χομιδῇ γε. Β. πῶς; «1. ἐνέχυρον ἀποφέροντα σοι. 
Β. οὔκ, ἀλλ᾽ ὀπίσω τὼ χεῖρε ποιήσαντα δεῖ 
ἕλχειν ἀπνευστί. 

89. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν γρίφων εἰπόντων τῶν δει- 
- ᾿ , , - « ΄ 

πνοσοφιστῶν, ἐπειδὴ χαὶ ἡμῶς ἑσπέρα καταλαμβᾶνει ἀνα- 
πεμπαξομένους τὰ εἰρημένα, τὸν περὺ τῶν ἐκπωμάτων λό- 

408 ἢ. Πιαᾶ, α, 538. 5580. προτεθέντα ὁπι. Β. αὑτῶν} 

δου θοθαξαν αὐτῶν, παραμισγομένη») παρασμιγομένην Β, 
ἔδει] ἔδει μὴ Β. 

459 ἃ. διὰ τούτων οπι. Β. 6 Δπερμδηΐβθ ὙοΥβῖ 5 860 Πᾶ- 
δεὲ Ο, ἀντιφάνης δὲ περὶ τῶν μὴ λυόντων τοὺς γρίφους οὕτως φησὶν, 

ἅλμης χρῆν περιφέρειν ποτήριον, εἶτ᾽ ὀπίσω τὼ. χέρε ποιήσαντα δεῖ ἕλκειν 

ἀπνευστί, Ψν. 4. χρέμασθϑων ὙἹ],. εν ΑΡ, Υ. ὃ. προ-- 
βάλλεις ΨΙ,. προβαλεῖς ΑΒΡ. Μ΄. 6. εἰ ξύυνοιδὰ τι δύναται ΡΨ!» 

εἰ ξύνοιδά τι, τί δύναται Β.. εἰ ἔξοιδά τιὺν ὰ δύναται Α, ἴπ αὺ0 ]δΐίεξέ 
αυοά 65ὸ γοϑβεϊειι, 

459 "Ὁ. ΨΥ. 10. παραφέρειν ΨΠΠΘΟΡαπῖι5. [ἱθΥ1 περιφέρειν, 
ΧΟ 11. ὅπως δεῖ ΔΒΡ. ὅπως γε δεῖ Ψ].. τοῦτὸ σ᾽ ΟΑΒΔΌΡΟΠΙΙΚ, 

ἸΜΒΡΙ σε τοῦτ᾽. Ψ, 12. ἐνέχυρον ΑΒ. ἐνέχειρον ΡΨ]. ἔχπω- 
μάτων) ἐκπομάτων Β.. 
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γον εἰς αὔριον ἀναβαλώμεϑα. κατὰ γὰρ τὸν ἹΜεταγένους 
Φιλοϑύτν. 

ο Κατ᾽ ἐπεισόδιον μεταβάλλω τὸν λόγον, ὡς ἂν 
καιναῖσι παροψίσι, χαὶ πολλαῖς εὐωχήσω τὸ ϑέατρον, 

περὶ τῶν ἐχπωμάτων τὸν λόγον ἑξῆς ποιούμενος. 

409 ς. Εχ Νίοέαρδηῖβ Φιλοθύτη ῬοΙυχ Χ, 88. αἰίυ] ὥς ἂν πολ- 
λαῖσι παροψίσι καὶ καιναῖς εὐωχήσω τὸ ϑέατρον. χατεπεισόδιον. 
ΡῬΥΙ, χατ᾽ ἐπεισόδιος Β, μεταβάλλω ΒΟ. μεταβαλὼ ΡΥ], 
καιναῖσι) Τὐὐθσὶ χκαιναῖς. ἐχπωμάτω») ἐκπομάτων "ὴς 
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459 "γε δὴ, τίς ἀρχὴ τῶν λόγων γενήσεται; . : 

χατὰ τὸν κωμῳδιοποιὸν Κηφισόδωρον, ἑταῖρε Τιμόκρατες. 
συναχϑέντων γὰρ ἡμῶν καϑ' ὥραν μετὰ σπουδῆς διὰ τὰ 
ἐχπώματα, ὃ ̓ Οὐλπιανὸς, ἔτι καϑημένων ἁπάντων, πρὶν 

χαί τινα λεχϑῆναι͵ ἔφη: Παρὰ μὲν τῷ ᾿Αδράστῳ, ἄνδρες 
φίλοι, καϑίσαντες οἱ ἀριστεῖς δειπνοῦῖσιν, ὁ δὲ Πολύειδος 

ἱερὰ ϑύων ἐν ὁδῷ παραπορευύμενον τὸν Πετεῶ ἩΞΈΓΗ εν 

καὶ χκαταχλίνας ἐν τῇ πός, ϑαλλίαν τὲ κατωκλάσας ἀντὲ 

τραπέζης, παρέϑηκε τῶν τυϑέντων. καὶ τῷ «ΑΑἀὐτολύκῳ ἐλ- 

60 ϑόντιε ᾿Ιϑάκης ἐς πίονα δῆμον ὴ τροφὸς, χαϑημένῳ δη- 
λονότι, οὕτως γὰρ ἐδείπνουν οἱ τότε, τὸν ᾿Οδυσσέα, φησὶν 

ὁ ποιητὴς 
Παῖδα γέον γεγαῶτα κιχήσατο ϑυγατέρος τ 
τόν ῥά οὐ Εὐρύκλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι ϑῆκχε 
παυομένῳ δόρποιο, 

ἐχάϑισεν ἐπὶ τῶν γονάτων καὶ οὐχὶ παρὰ τοῖς γόνασιν 
ἔστησεν. ἡμεῖς οὖν μὴ διατρίβιωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη καταχλινώ- 

μέϑα, ἵν᾿ ἡμῖν ὃ Πλούταρχος περὶ ὧν ἐπαγγέλλεται πο-- 

ν τηρίων ἀποδοὺς τὸν λόγον χαὶ τὰς χύλικας πλήρεις ἅπασι 
προπίῃ- 

2, Ποτήρια δὲ πρῶτον οἶδα ὀνομάσαντα τὸν ““μόργιον 
ποιητὴν Σιμωνίδην ἐν ἰάμβοις οὕτως , ᾿4πὸ τράπεζαν 
εἷλέ νιν ποτήρια.“ χαὶ ὃ τὴν ᾿Αλχμαιωνίδα δὲ ποιήσας 
φησὶν 

. 4589 ἃ. κωμῳδιοποιὸν ΑΟ. κωμῳδοποιὸν ῬΨΤ,. "Αδράστῳ 
ἄἀνδράστῳ Β. πολύειδος ΎΓ.. πολίϊδος ΑΒ : φιὰ ἔοτπια ϑορπο- 
ΟΙθπι ἀϑὰηὶ 6556 ΠΟΥΪΠΙ18. τυϑέντων ΑΥ̓͂. ῥυϑέντων ἢ. ϑυϑέν.- 

᾿φὼν ΡΤ. ὶ 
400 ἃ. ᾿Ιϑάκης ἧἣς πίονα δῆμον] Οάγ58. τ, 399. δηλονότι] 

δῆλον ὅτι ΒΡ. οὕτως) ῥυτοῖς Β. 

400 Ὁ. Σιμωνίδην] Ἐτ. 203. Ρ. 4006. ἀπὸ τράπεζαν ἈΡ, ἀπο- 
τράπεζαν ΨΠ,. ἀπὸ τραπεζῶν Οαβδιθοπι5. 

τω σο»οΝ 
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ΙΝέχυς δὲ χαμαιστρώτους ἐπί τινας 
εὐρείης στιβάδος , προέϑηκ᾽ αὐτοῖσι ϑάλειαν " 
δαῖτα ποτήριά τε, στεφάνους τ᾽ ἐπὶ κρασὶν ἔϑηκεν: 

ρ: ὠνομαάσϑη ἀπὸ τῆς πόσεως, ὡς τὸ ἔχπωμα οἱ ᾿᾽4ττι- 
. ἐπεὶ ὑδροποτεῖν καὶ οἰνοποτεῖν λέγουσιν. ᾿Δριστοφάγης 

ἐν . Ἴ μώ 

Ταμφηλαῖσι δράκοντα χοάλεμον αἱματοπώτην. 
χὰν τῷ αὐτῷ δὲ ἔφη 

πολλῷ γ᾽ ὃ Βάκις διεχρῆτο τῷ ποτηρίῳ. 
καὶ Φερεχράτης ἐν Τυραννίδι : 

Κρείττων᾽ μί᾽. ἐστὶ χιλίων ἡμαῆν; οἱ ' 
ὃ δὲ ᾿ἀνακρέων ἔφη 

Οἰνοπότης δὲ πεποίημιαι.. 
ἔστι δὲ τὸ ῥῆμα καὶ παρὰ. τῷ “ποιητῇ οἰνοποτάζων γὰρ 
εἴρηχε. χαὶ Σαπφὼ, δ᾽ ἐν τῷ. δευτέρῳ ἔφη .. Πολλὰ δ᾽, 

ἀνάριϑμα ποτήριω χαλαίφις.““ χαὶ ᾿ἡλκαῖος Ὁ χ δὲ ποτη- 
ρίων πώνης διννομένη παρίσδων“ τιμᾶται δὲ καὶ ἐν ̓ ᾿χαΐῳ 

4ημήτηρ ποτηριοφόρος, χατὰ τὴν “Ινϑέων χώραν, ὡς Δ4υ- 

τοχράτης ὑπαὴα ἐν δευτόρῳ “Ἀχαϊκῶν. 

ὙΟ 1. ἐπί τινὰς ΒΡ δὲ, πἰβὶ ἸπΔρΠΟΡΟΓΘ 8110, Α, ἐπί τινος ὙἹ,, 
μαι ἀυθίο ἐχ Μίυϑατὶ οοπἱοοίατα, ϑοῦιθοπάυπι νἱἀθίυν ἐπικλίνας. 

Υ. 2. ϑάλειαν ΒΡ, ϑαλείᾳν ΜῈ, οὐ ϑομνγοῖρι. θαϊεῖο. 
γ. 3. δαῖτα ΕΪΟΥΠ1Ὸ Ρ. 1. δὲ τὰ ΑΒ, τε τὰ ΡΨ... [πῃ Ὁ Βᾶθοὸ οπι-- 
πὰ ΟΠι1558. ποτήριά τε ,. τε οπι. ΡΥ, ἔκπωμα ἴ,. ἔχκπομα ΒΥ. 

ἐπεὶ Α. ἐπὶ ῬΎΙ,, ὀΣἥὑδροπωτεῖν καὶ οἰνοπωτεῖν Ἁ. 
400 ς. ἕν (ἐν οπι. Β) “Ἱππεῦσι] Ὑ. 198. ΦδΟλΕ10}}. κόλλαμὲν 

Β. κόλλαιμον Ρ. αἱματοπώτην] αἱματοπότην Β. κἀν τῷ αὐτῷ] 
Υ. 124. δὲ ἔφη οπι. Β. διεχρῆτο] ἐχρῆτο ἃρυὰ Ατιβίορμας 

6 πὶ, ουἱ διεχρῆτο. τοϑεϊξαοπᾶππι νἱἀ θέαν. καὶ Φερεκράτης ἐν] καὺ 

δὲ ἐν οπι. Β, ῬΠΘεθογδεῖβ υοῖρὰ, οχ ἐδέγαπιθέγο ἐγοομδῖοο βυμπιρίαᾶς 

νἱάθ ρ. 481 ἃ. «Κρείττων]. κρεῖττον 1, νἱέϊο. ἐγροίμϑᾶοο. 
ὃ δὲ οὲ ἔφη οτὰ. Ι, οἰνυπότης πεποίημαι, φησὶν ἀνακρέων Ὁ, 
ἔστι δὲ τὸ ῥῆμα ομι. Β. παρὰ «τῷ ποιητῇ] 84. νυ, 84. οἐ Οάγ588. 

υν. 202. χὰρ. εἴρηκε οπὶ. ΒΒ). )ὰ 
400 ἃ, Σαπφὼ δ᾽ ἐν] σαπφῷ ἐν Β... τῷ οπι. Ἐν καλαίφις 

ῬΨῚ, οογγαρίθ. καλλαῦφις οοάθχ ΕΔΡπΘϑιδπηι8, καλλέφης. υδῖμ8. ἰοοίϊο 
δριιᾶ Οαβαιθοηιι. Ἔκ δὲ] δὲ οἱ. Β. διννομένη] -4)εινομξ- 

ψεν Ἐὶς Αἰγβίπυβ, θ.6 Πὰσ δ] 5406. οοπϊ σοί. νἱάθ ἀπηοίδέϊοποπι. 
ποαρίσδων ῬΥ͂. παρίσδωνι Ἁ. παρίσδον Βαβὶ!, 1.. 

ς 
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3, Ἄξιον δὲ εἶναι ψομίξζω ζητῆσαι ὑμᾶς πρὸ τοῦ κατα- 
λόγου τῶν ποτηρίων, ὧν πλῆρές ἐστι τὸ κυλιχεῖον τοδί" ---- 
εἴρηται γὰρ οὕτως ἡ τῶν ποτηρίων σχευοϑήχη. παρὰ ᾿4ρι- 
στοφάνει μὲν ἐν 1] εωργοῖς 

Θ “ὥσπερ χυλικείου τοὐυϑόνιον προπέπταται. 

ἔστι καὶ παρ᾽ “Δναξανδρίδῃ ἐν Μελιλώτῳ. Εὔβουλος δ᾽ ἐν 
“1ηδᾷ 

᾿Ωσπερεὶ σπονδὴν διδοὺς 
ἐν τῷ. κυλικείῳ συντέτριφε τὰ ποτήρια. 

χὰν Ψαλτρίᾳ δὲ ἔφη 
Τὰ χυλικεῖα δὲ 

ἐξεῦρεν ἡμῖν. 
ἐν δὲ Ξεμέλῃ ἢ Διονύσῳ 

“Ἑρμῆς ὃ Μαίας λίϑινος , ὃν προσεύγμασιν 
ἐν τῷ κυλικείῳ λαμπρὸν ἐχτετριμμένον.. 

1 Κρατῖνος δ᾽ ὁ νεώτερος ἐν Χείρωνι 
“Πολλοστῷ δ᾽ ἔτει 

ἐχ τῶν πολεμίων οἴχαδ᾽ ἥχω, συγγενεῖς 
καὶ φράτερας καὶ δημότας εὑρὼν μόλις, 
εἰς τὸ κυλικεῖον ἐνεγράφην. Ζεὺς ἔστι μοι 
ἑρχεῖος, ἔστι φρατόριος, τὰ τέλη τελῶ. 

4, ἥξιον δέ ἐστε ζητῆσαι εἰ οὗ ἀρχαῖοι μεγάλοις. ἔπινον 
ποτηρίοις. Δικαίαρχος μὲν γὰρ ὃ Μεσσήνιος, ὃ ᾿Αριστοτέ- 

461 λοὺυς μαϑητὴς, ἐν τῷ περὺ ᾿ἀλχαίου μικροῖς φησιν αὐτοὺς 
ἐχπώμασι χεχρῆσϑαι καὶ ὑδαρέστερον πεπωχέναι. Χαμαι- 
λέων δὲ ὁ Ηρακλεώτης ἐν τῷ περὺ μέϑης, εἴ γε τῆς 
φωνῆς μνημονεύω, φησὶν ,.Εὶ δὲ οἱ ταῖς ἐξουσίαις χρώμε- 

460 6. προπέπταται] προσπέπταται Β, ἀναξανδρίδῃ ΑΒ. ἀλε- 
ξανδρίδη ῬΥΓ,. “Πσπερεὲ Ρογβοπὰβ δὲ δομινεῖρι. ΠΙΡΥῚ ὥσπερ. 

συντέτριφε Β. συντέτριφεν ῬΥ͂Τ,. δὲ ἔφη οπι. Β. δὲ ἐξεῦ-- 

ρεν] Τὐλθτὶ δ᾽ ἐξεῦρεν. ὃν Α. ὧν ΡΥΠ.. προσεύγμασιν . πρὸς 
εὔγμασιν Ρ1,. 

460 ἢ, σγδξίπὶ ἔγαρπιθπέιπι Ὁ. μόλις γ. 8. ἱποῖρὶε π᾿ ϑρίἐοπιθ. 
ἐν Χείρωνι) ἕν οπι. ἢ. Ψ. 1. ἔτει) ἔτυ. ΑΒ. Ἂ, 3. 

φράτερας Α. φράτορος ΡΥΨΙ.. Ψ. 4: ἐνεγράφη»] Το οθαξυν ἐγρώ- 
φην. Ἐπιοπάδέιπι οχ Επιϑέδιίῃϊο Ρ. 127], 91. ἐστί μοι ΑΟ,. ἔτι 

μοι ΡΥΙ,. Νν. ὃ. ἑρκεῖος ΑΟ. ἕρκειος ΒΡ. ἕρκιος 1, μὲν 
γὰρ] γὰρ οπι. Β. 
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ψοι χαὶ τῷ πλουτεῖν προτιμῶσι τὴν μέϑην ταύτην, οὐδὲν 
ϑαυμαστόν. οὐκ ἔχοντες γὰρ ἑτέραν ἡδονὴν ταύτης καλλίω 
οὐδὲ μᾶλλον εὐχερῆ καταφεύγουσιν εἰκότως ἐπὶ τὸν οἶνον." 
ὅϑεν δὴ καὶ τὰ μεγάλω τῶν ἐχπωμάτων ἐπιχώρια γέγονε 

" τοῖς δυνάσταις. οὐδὲ γὰρ παλαιὸν οὐδὲ τοῦτό γέ ἐστι παρὰ 

τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ νεωστὲ εὑρέϑη. πεμφϑὲν ἐκ τῶν βαρ- 
βάρων. ἐκεῖνοι γὰρ ἀπεστερημένοι τῆς παιδείας ὁρμῶσιν 
ἐπὶ τὸν πολὺν οἶνον καὶ πορίζονται τροφὰς περιέργους καὶ 
παντοίας. ἐν δὲ τοῖς περὶ τὴν ᾿Ελλάδα τόποις οὔτ᾽ ἐν 
γραφαῖς οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν πρότερον εὑρήσομεν ποτήριον εὐμέ- 
γεϑὲς εἰργασμένον, πλὴν τῶν ἐπὶ τοῖς ἡρωικοῖς. τὸ γὰρ 
ῥυτὸν ὀνομαζόμενον μόνοις τοῖς ἥρωσιν ἀπεδίδοσαν. ὃ καὶ 
δόξει τισὶν ἔχειν ἀπορίαν, εἶ μή τις ἄρα φήσειε, διὰ τὴν 

ς ὀξύτητα τῆς ἐπιφανείας τῶν δαιμόνων “χαταδειχϑήναι τοῦ- 
το. χαλεποὺς γὰρ χαὶ πλήκτας τοὺς ἥρωας. νομέξουσι, καὶ 
μᾶλλον γύχτωρ ἢ μεϑ'᾽ ἡμέραν. ὅπως οὖν μὴ διὰ τὸν 

τρόπον, ἀλλὰ διὰ τὴν μέϑην φαίνωνται τοιοῦτοι, δημιουρ- 

γοῦσιν αὐτοὺς πίνοντας ἐχπώμασι μεγάλοις. χαί μοι δο- 
χοῦσι λέγειν οὐ καχῶς οἱ φάσχοντες τὸ μέγα ποτήριον. 
φρέαρ ἀργυροῦν εἰναι.“ ἐν τούτοις ἀγνοεῖν ἔοιχεν ὃ Χα- 

μαιλέων ὅτι οὐκ ἔστι μιχρὸν τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ διδόμενον 
ἃ τῷ Κύχλωπι ὑπ᾽ ᾿Οδυσσέως κισσύβιον. οὐ γὰρ ἂν τρὶς πιὼν 

οὕτως κατηνέχϑη. ὑπὸ μέθης τηλικοῦτος ὦν. ἣν οὖν χαὲ 
ο΄ τότε μεγάλα “ποτήρια, εἰ μὴ αἰτιάσεταί τις τὴν δύναμιν 
ο τοῦ οἴνου, ἣν αὐτὸς Ὅμηρος ἐξηγήσατο, 1 ἢ τὸ ἄηϑες τῆς 

πόσεως τοῦ Κύχλωπος, ἐπεὶ τὰ πολλὰ ἐγαλαχτοπότει. ἢ 

τάχα καὶ βαρβαρικὸν ἣν τὸ ἔχπωμα, εἴπερ μέγα ἣν, ἐκ 

' 
' 

461] ἃ. οὐδὲν θαυμαστὸν] οὐδὲν καινόν Ὁ. ὅϑεν δὴ ΡΙ,, δὴ 
οπι Ψ,. 

401 Ὁ. οὔτ᾽ ἐν γραφαῖς 1. οὔτε γραφαῖς ΡΥ, ποτήριον] ποτά« 
ριον Β, μόνοις} ον Ἱπᾶυβὸ Ρ, ἔχειν Ῥ[,. ἔχει '΄ 

401 ς. φαίνωνται) φαίνονται Ῥ, οἱ φάσκοντες δαά, ,. οπι, ΡΥ, 

φρέαρ] (οι, Ψ, ν». 192 ἃ. παρ᾽ Ὃμήρῳ] Οαν55. ε, 346. 
Οοηΐ, Ρ. 481 ὁ. 

4061 ἃ. ὧν τρὶς ἄν τις Ῥ, αἰτιάσεται] αἰτιάσαιται Β. ὙοΙαε 

Τογίαββο αἰτιάσαιτο. ἄηϑες) ἄηδες Βα51}. 1... νἱεῖο ἐνροιποέϊοο. 

ἐγαλακτοπότει ΟΡΥΙ,. ἐγαλαχτοπώτει Ἀ. ἔχπωμα ΑΒΟ, πο- 
τήριον ῬΥΙ,. 
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τῆς Κικόνων εἰλημμένον λείας. τὶ οὖν ἔχομεν λέγειν περὶ 
τοῦ Νέστορος ποτηρίου, ὃ μόλις ἂν γέος βαστάσαι ἴσχυσε, 
Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρε" περὶ οὐ καὶ αὐτοῦ δι- 

ὁ δάξει τε ἡμᾶς ὁ Πλούταρχος. ὥρα οὖν κατακλίνεσθαι. 
δ Καὶ καταχλιϑέντων, 4λλὰ μὴν, ὃ Πλούταρχος 

ἔφη, κατὼ τὸν Φλιάσιον ποιητὴν Πρατίναν, οὐ γᾶν αὖὐ- 
λαχισμέναν ἀρῶν, ἀλλὰ σχύφον ματεύων, χυλικηγορήσων 
ἔρχομαι, οὐ τῶν Κυλιχράνων εἷς ὑπάρχων, οὖς χλευάζων 
“Ἔρμισπος ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐν τοῖς ᾿Ιάμβοις φησὶν 

Εἰς τὸ -Κυλικράνων βαδίζων σπληνόπεδον ἀφικόμην" 

εἶδον οὖν τὴν Ἡράκλειαν χαὺ μάλ᾽ ὡραίαν πόλιν. Ὁ 
“Ἡρακλεῶται δ᾽ εἰσὶν οὗτοι οἱ ὑπὸ τῇ Οἴτῃ κατοικοῦντες, 

Ε ὥς φησι, Νίκανδρος ὃ Θυατειρηνὸς, ὀνομασϑῆναι φάσχων 

αὐτοὺς ἀπό τινος Κύλικος, γένος «Τυδοῦ, ἑνὸς τῶν Ηρακλεῖ . Ὁ 

συστρατευσαμένων. μνημονεύει δὲ αὐτῶν καὶ ΣΣχυϑῖνος ὁ 
Τήιος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ ἱστορίῃ λέγων οὕτως (Ηρακχλῆς 
λαβὼν Εὔρυτον καὶ τὸν υἱὸν ἔχτεινε, φόρους πρήσσοντας 
παρ᾿ Τυβοέων. Κυλιχρῆνας ἐξεπόρϑησε ληιζομένους, καὶ 

46 αὐτόϑι πόλιν ἐδείματο Ἡράκλειαν τὴν Τρηχινίαν χαλεο- 
μένην.“ Πολέμων δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς ᾿Αδαῖον καὶ 

λείας]. λείης Β. περὶ τοῦ Νέστορος ποτηρίου] Πἰαά. λ, 032. 

διδάξειν τι ἡμᾶς] Ψιάδ ν. 493 ο. 
401 6. ὥρα οὖν -- ὃ Πλούταρχος αἀᾷ. ΑΒΙ,. οπι. ΡΥ. οὐ γῶν 

αὐλακχιομὲν (οὐγαναυλακιομέν Ὁ) ἀνδρῶν ἀλλὰ ῬΨ,. οὐ γᾶν αὐλακισμέ-- 

ναν (αὐλακισμένην δρῖξ. ΗΟ 656}.) ἀλλὰ Ο δὲ δριίοπια Ἠοθβο 6111. οὗ 

γᾶς αὐλακιομένας ἀρῶν ἀλλὰ υἷγ πιαθημδ, ααἱ Βα ἀυθι6 ΒΔ ΘῸΣ 
6ϑέ, ἂρυὰ Οδβδυθομιιπι, σκύφον ΟΥ̓ΤΩ, οριζοπιο ΠΟΘβο ΘΙ: δἕ 

Ἐπιϑέατμυ5 Ρ. 1032, 17. σχάφον ΑΒ. σχάφων Ρ. ματεύων Ἐ1ο-- 
το Ρ. 28. μαστεύων Ὑ].,, δρ!ἕοιηθ δὲ Ἐϊαβέδεϊιι5. μαστέυον Β. μαν- 

τεύων ΑΡ΄. ματεύσων ῬΟΥΒΟΠιΙ8, οὐ τῶν] αὐτῶν Ῥ. κωμῳδιο- 

ποιὸς Α. χωμῳδοποιὸς ῬΨ].. 

401 ἔ(, γένος ΑΒΟΨ. γένους Ῥ, 4511. 1. λυδοῦ ΑΒΟΡ, λυ- 

σοῦ Ὑ1.. τῶν ᾿Πρακλε] τῷ ἡρακλεν Β. σχυϑῖνος Ὁ, σκυϑινὸς 

ΡΥ1,. λέγων οὕτως οπι. Β, κυλικρήνας ῬΥ]., κυλικρίνας ΑΒ. 
ἵνα 

πρίν; φ. αὐτόϑι αἀᾷ. 1,. οηι. ΨΥ, Βαθοῖ Ρ, ᾿έου 15. αὐτο, 5οα 

αἰ Υἱχ 65] ροββίηξ, ἴῃ ἑρχέι,, 9ὲ ἐπ πιο ῖπ 6 ΒΟΥ ρΕῖ5, 

402 ἃ. τρηχινίαν ΑΌ, τρηχηνίων ἴδ. τροχινίαν Ἀν δὲ ἐν τῷ] ΄ 

δὲ οἐὲ τῷ οἱ, Β, πρὸς ἀδαϊον Β΄. Εοροθαέαν ἐς ᾿“δαῖον. 
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᾿Ἀιγτίγονόν φησιν οὕτως͵, Τῆς δ᾽ Ἡρακλείὰς τῆς ὑπὸ τὴν 
Οἴτην καὶ Τραχῖνα τῶν οἰκητόρων μεϑ' ᾿Ηρακλέους τινὲς 
ἀφικόμενοι ἐκ «Τυδίας Κυλιχρᾶνες, οἱ δ᾽ ἀϑαμᾶνες, ἀφ᾿ 
ὧν οἱ τόποι διαμένουσιν" οἷς οὐδὲ τῆς πολιτείας μετέδοσαν 
οἱ Ἡρακχλεῶται, συνοίχους ἀλλοφύλους ὑπολαβόντες. Κυ- 

λιχρᾶνες δὲ λέγονται, ὅτι τοὺς ὥμους χεχαραγμένοι χύλι-- 
χας ἦσαν." 

6. Οἶδα δὲ καὶ ᾿Ελλάνιχον ἐν ἐϑνῶν ὀνομασίαις λές. 
Ὁ γοντὰα ὅτι “ιβύων τῶν Νομάδων τινὲς οὐδὲν ἄλλο κέχτην- 

ται ἢ κύλικα καὶ μάχαιῥαν καὶ ὑδρίαν, καὶ ὅτι οἰκίας 
ἔχουσιν ἐξ ἀνϑερίκου πεποιημένας μικρὰς, ὅσον σκιᾶς ἕνεχα, 
ες χαὶ περιφέρουσιν ὕπου ἂν πορεύωνται. πολλοῖς δὲ καὶ 
ὃ ἐν ᾿Ιλλυριοῖς τόπος διαβόητος ἐστιν ὃ χαλούμενος Κύλι- 

χές, παρ᾽ ᾧ ἐστι τὸ Κάδμου καὶ ᾿Φρμονίας μνημεῖον, ὡς 
ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν ἱστοριῶν.. 
χαὶ Πολέμων δὲ ἐν τῷ περὶ τοῦ Μορύχου ἐν “Συρακού- 
σαις φησὶν ἐπ᾿ ἄχρῳ τῇ νήσῳ πρὸς τῷ τῆς ᾿Ολυμπίας 

ς ἱερῷ ἐχτὸς τοῦ τείχους ἐσχάραν τινὰ εἶναι, ἀφ᾽ ἧς φησι 
τὴν κύλικα ναυστολοῦσιν ἀναπλέοντες, μέχρι τοῦ γενέσθαι 
τὴν ἐπὶ τοῦ νεὼ τῆς “Ιϑηνᾶς ἀόρατον ἀσπίδα" καὶ οὕτως 
ἀφιᾶσιν εἰς τὴν ϑάλασσαν χεραμέαν χύλικα, καϑέντες εἰς 
αὐτὴν ἄνϑεα καὶ κηρία καὶ λιβανωτὸν ἄτμητον, καὶ ἀλλ᾽ 
ἄττα ὐᾷε τούτων ἀρώματα. 

Ὁρῶν οὖν ὑμῶν χαὶ αὐτὸς τὸ συμπόσιον,, κατὰ 

τὸν πον ἐν Ξενοφάνη., πλῆρες ὃν πάσης ϑυμηδίας, 

Νυὺῦν γὰρ δὴ ζάπεδον καϑαρὸν χαὶ χεῖρες ἁπάντων 

φησιν οὕτως οπὶ. Β, , ΒΟ] οπΐ5 Ἰοσαμη πὶ, Ὁ. Ἡρακλείας} 

ἔφη 44, Β. κυλιχρᾶνες Ὁ, ϑουθοθαΐαν Κυλικράνες. μετέδο-- 

σαν] μετέδεισαν ἘΒ. οἱ ἩΗρακλεῶται) οὗ οηι. Β. κυλικρᾶνες Ῥ. 

δον Θθδξιν Κυλικράνες. χεχαρασμένον ῬΥ͂Τ,. χεχραισμένον Ἀν. κε- 

χραιμένοι Β. χεχαραγμένον ϑοῖνν εἰ. οχ Ηθβυοῆῖο νυ. Αυλίκρανον. 

402 Ὁ. οὐδὲν ἄλλο κέκτηνται οἴῃ. Ῥ, ὑδρίαν ΑΒΌΡΨ, ὑδρείαν Τ,. 

ἐλλυριοῖς (. ἐλλυρέοις ΟΥ̓}. ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ) ἐν 

χβο' . τῶν ἱστοριῶν) τῶν οἴῃ, Β. “Πολέμων δὲ] δὲ οἵ. ΒΒ. 

ΔΟΘΖ ς. τὴν κύλιχα ΑΒ. τὸν κύλιχα ῬΥΓΙ,, Το ούτπν θοῦ ὁπ}. Ο, 

εἰς τὴν ΒΒ. ἐς τὴν ΡΥ,. χεραμέαν) κεραμίων Β. Χοπο- 

Ῥῃδηΐβ ὙΘΓΒ85. ἴῃ Ῥοδβίπ. ΡΒΠΟΒΟρ σα τϑοορῖε ΕΗ. ΒιοΡμδηὰ8 
Ῥ. 98. ν. 1. -- ἢ. οἱ. {. Υ. 1. ζάπεδον ΑΒΡΨ. δάπεδον 

Ἐα5}}, 1. ᾽ 
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καὶ χύλικες" πλεχτοὺς δ᾽ ἀμφιτιϑεὶς στεφάνους, 
ἄλλος δ᾽ εὐῶδες μύρον ἐν φιάλῃ παρατείνει" 

χρατὴρ δ᾽ ἕστηχεν μεστὸς ἐϊφροσύνης " 
δ ἄλλος δ᾽ οἶνος « κ ἐστὶν ἕτοιμος, ὃς οὔπω 

μείλιχος, ἐν κεράμοις, ἄνϑεος ὀσδόμενος" 
ἐν δὲ μέσοις ἁγνὴν ὀδμὴν λιβανωτὸς ἵησι" 

ψυχρὸν δ᾽ ἐστὶν ὕδωρ καὶ γλυχὺ χαὶ καϑαρόν. 
πάρχεινται δ᾽ ἄρτοι ξανϑοὶ γεραρή τὲ τράπεζα 

10 τυροῦ καὶ μέλιτος πίονος ἀχϑομένη " 
βωμὸς δ᾽ ἄνϑεσιν αὐτὸ μέσον πάντη πεπύκχασται, 

μολπὴ δ᾽ ἀμφὶς ἔχεε δώματα καὶ ϑαλίη. 
χρὴ δὲ πρῶτον μὲν ϑεὸν ὑμνεῖν εὔφρονας ἄνδρας 

εὐφήμοις μύϑοις καὶ καϑαροῖσι λόγοις, 
15 σπείσαντάς τε καὶ εὐξαμένους τὰ δίκαια δύνασϑαι 

πρήσσειν" ταῦτα γὰρ ὧν ἐστι προχειρότερον. 
οὐχ ὕβρις πίνειν δ᾽ ὁπόσον χὲν ἔχων ἀφίκοιο 

οἴχαδ᾽ ἄνευ προπόλου, μὴ πάνυ γηραλέος. 
ἀνδρῶν δ᾽ αἰνεῖν τοῦτον ὃς ἐσϑλὰ πιὼν ἀναφαΐίνει, 

80 ὡς ἡ μνημοσύνη, χαὶ τὸν ὃς ἀμφ᾽ ἀρετῆς, 
οὔτι μάχας διέπει Τιτήνων οὐδὲ γιγάντων, 

οὐδέ τε Κενταύρων, πλάσματα τῶν προτέρων, 
ἢ στάσιας, φλεδόνας, τοῖς οὐδὲν χρηστὸν ἔνεστι. 

402 ἃ. Ψ. 2. ἀμφιτιϑεὶς) ἀμφιτιϑεῖ ἢ Υ. 5. ἄλλος ΑΒΟΡ, 

ἄλλῳ Ὑ1.. οἶνος ἐστὶν ἕτοιμος ΒΟΡ οἴ, ἂαἕ οοπιϊοῖο, Α. οἶνος ἕτοι- 

μος 1... πάϊοανὶ Ἰδουπδηῖ. οὔπω ΒΡ. οὔ ποτε Ὑἴ,, αὐυοά Μυ- 
ΒΌΓΟ ἀρθογὶ υἱάδέιγ. φησὶ προδώσειν ροβὲ οὔποτε ἀἀ4, Ψ],. οπι. 
ΒΡ οἷ, πῖβὶ [8}10γ, ἃ. Ψιάδευν ος Μυβανὶ Βαρρ! πο πέαπι 6586 1ἃ- 

οὐπδπι, 486 1116 π6 Ροῦβροχογδξ φυϊᾶθπι 400 ἴπ 060 6556, υἱουη-- 

4ὰ6 ΘΧρ]θηεϊβ. Οὐΐτ5. 511}}}}8 ἐθπιθυ ἐδεϊβ 4πππὶ 118 Βὰπέ Θχθπιρὶα 

ἕυπι ΨΙ. Ρ. 225 ἀ, υδὲ ἐγ πιοέγιπι δά εἰ. νεχρὸς οἷα τοδεϊξαθια 510 

Υἶβ115 6ϑῖ. Ψ. 6. ὀσδόμενος] ὀδμόμενος Β. 

462 ε. Ψ. 13. ὑμνὲν 1. ὑμῦν ΡΚ ὑμνεῖν Η. δέορμαπυβ. Υ͂. 14, 
λόγοις] νόοις Εϊομ5έα 5 ἰπ ϑρθο. πούὸ Ατδοβέϊοπ, ΡΒ] ΟΙΟρ. ο. 8. 

402 ἢ, Ψ. 17. οὐχ ὕβρις οὐχ᾽ ὕβρεις Β. Υ. 20. ὦ σημνη- 
μοσύνη Ρ. Ὑ, 21. οὔτι) οἴτε 6. διέπει Ὁ. διέπειν ῬΥΤ,. 

Ψ. 22. τὲ οι. ΒΟ. πλάσματα τῶν ϑομινοῖσε, πλασμάτων ΑΠΌ. 

ὁηι. ὙΠ). ομῖδὶε οἐΐαπι Ρ, βθᾷ ἴῃ πιᾶνϑῖνο πραγμάτων ᾿αθοῖ, 
προτέρων ἢ στάσιας ΒΡ, ἢ σεάώσιας προτέρων Ὑ}.. Υ. 23. 24. 
ον, Ὁ.Ψ ν. 23. φλεδόνας δοιλ!σονῦ ἀρνὶ Βιορθαπαπι ν. 217. 
ΤΌΣ φενδόνας. 

- συν 

-Ψψυυαι 



» 
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ϑεῶν δὲ, πρὸμηϑίην αἰὲν ἔχειν ἀγαϑήν, 
8. Καὶ ὁ Ζαρίεις “δ᾽ ̓μάναζρξων. φησὶν 
Οὐ φιλέω ὃς ἀρητῆρε παρὰ. πλέῳ οἰνοποτάξων" 

νείκεα καὶ πόλεμον δακρυόεντα. λέγει, 
ἀλλ᾽ ὅστις Μουσέων. τε΄ καὶ "ἀγλαὰ δῶρ᾽ Ἡρβδδξηης 

συμμίσγων ἐρατῆς ἀν ο φρρὴ ππρψεγο 
χαὶ Ἴων δ᾽ ὁ Χιός. φηδελιν γδν δ τὼι 

Χαιρέτω ἡμέτερος βασιλεὺς, Ὄ 3 Ὰ τε σπαπηΐῃ τε, 
ἡμῖν δὲ χρητῆρ᾽ οἰνοχόοι. ̓ϑέραπες νὸν 

κιρνάντων προχύταισιν ἕν "ἀργυρέοις" ὁ δὲ χρυσὸς 
οἶνον. ἔχων: χειρῶν γιζέτω εἰς. ἔδαφος: 

5 σπένδοντες δ᾽ ἁγνῶς Ἡραχλεὶ τ᾿ ̓ Δλκμήνῃ τε, 
Προλλέϊ, “Περσείδαις τ΄, ἐκ Διὸς ἀρχόμενοι, 

σίνωμεν .. παίζωμεν, τω διὰ γυχτὸς ἀοιδὴ, 
ὀρχείσϑω τίς. ἑκὼν δ᾽ ἄρχε φιλοφροσύνης. 

ὅντινα δ᾽ εὐειδὴς μίμνει ϑήλειο: πάρευνος,, 

10 κεῖνος τῶν ἄλλων κυδρότερον. πίξξαιί: τς ὁ ἑνῊς 
ἐποιοῦντο δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ “καλούμενοι σοφοὶ συμποτιχὰς 
ὁμιλίας. -; Παραμυϑεῖται γὰρ ὃ οἶνος καὶ τὴν τοῦ" "γήρως 

δυσϑυμίαν"““ φησὶ ᾿Θεόφραστας. ἐν τῷ περὶ. μιέϑης. 
9. Διόπερ συνιοῦσι καὶ ἡμῖν ἐπὶ τὰς Διονυσιακὰς ταύ- 

τας λαλιὰς οὐδεὶς ἂν εὐλόγως. λογήν ψοῦν ἔχων, κατὰ 

τοὺς. ραν πὴ Ἀρέσοβδωις, τῷ , ᾿ 

ΦΧ. . 

4068 ἃ. Ψ, 24. δὲ αἀάτᾶϊε ΒΟΔΙΙΡΟΥ, προμηϑίην} Βουδοθαΐαν 
προμηϑείην. χαρίεις] χαρίης Β. Δηδογθοπέϊβ ορὶσγαμπιᾷ ἵπ 

ΛΆΓΒΟΙΟΡ. Ῥαϊδε. Ὑδοθρίε Ἰδοοθβῖιι8Β γο]. ἯΙ. Ρ. 748. Ψ1.φι- 
λέω ὃς Ο. 'φιλεος Α. φίλεος Β, φίλος ὃς ΡΥ͂,, ςκρητῆρυ ΑΒΟ, 
κρατῆήρυ ΡΎΙ,, Ὗο 3. Τηουσέων)] μαγέων νοὶ ματέων Ο οἰπὶ 
χιδπᾶδ ποίδ, δ βῥλρνκμνι κἴ βήαρσίμν 

..4068 Ὁ, ΤΟμΐ8 ὙΘΓΒῚΒ. ΟἹη, Ο, Ψ. 2, 8. δἰυϊε Ρ, 496 ε... 
Ψ. 2, κρητῆρ᾽] Τυῖθτὶ χρητὴρ. Οογγοοίυπι: οχ 496. ’ ϑέραπες] ἔρο-- 

τὲς Ῥ, Ν. 3. 1171 προχοαῖσιν ἐν ἀργυρέαις. Οοτγγοοίαπι ὁχ 490. 
ν. ὃ. Ἡρακλεῖ] ἡρακλὴ Β. 

463 ο. Υ. 10. ̓ χυδρότερον] ἀνδρότερον. 8, Ων δΧ μι ὐρὰα 
οοΥνπρίππι υἱαἀθέαγ. ἐποιοῦντο] ἡτοιοῦντο Β. ο φησὶ (φησὶν Β) 

ϑεόφραστος ΛΒ. φησὶν ὃ ϑεόφραστος ΡΥ... ᾿νβια ΜΉΝ γον, 
Ρ. 190. ᾿ διόπερ ουνιοῦσι καὶ ἡμῖν Β, Ἰωοροραίαν διὸ συνοῦσιν 

ἡμῶν. οὐδεὶς ἂν ΔΒΡ, ἂν οἴη. ὙΠ. 

ΑΤΉΕΝΑΕυ8. Π, ᾿ 06 
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ταν οὐν τ κέν Οἱ τῶν᾽ “πέλας 
ἃ οὐδὲν ἀδικοῦμεν οὐδέν". 'ὧρά γ᾽ οἶσϑ'᾽ ὅτε 

τὸ καλούμενον ζῆν τοῦτο διατριβῆς χάριν 
ὄνομ᾽ ἐστὴν ὑποκόρισμα τῆς ἀνϑρωπίνης 

δ: μοίρας: ἐγὼ γὰρ, ̓εἰ μὲν δῦ ΔΩ ἢ κακῶς 
φήσειέ. ὍΜὲ κρίνειν » οὐκ ἔχοιμ᾽ ἄν σοι φράσαι" 
ἔγνωκα γοῦν οὕτως ἐπισκοπούμενος, 
εἶναε μαγιώδη πάντα τἀνϑρώπων ὅλωρ, 
ἀποδημίας δὲ τυγχάνειν ἡμᾶς ἀεὶ. 

10 τοὺς ζῶντας, ὥσπερ, εἶδ πανήγυρίν. τιν 

ἀφειμένους ἐκ τοῦ ϑανάτου καὶ τοῦ σχότους 
εἰ τὴν διατριβὴν, ᾽ εἰς τὸ φῶς. τε τοῦϑ'᾽ ὃ δὴ 

ε ὁρῶμεν. ὃς δ᾽ ἂν πλεῖστα γελάσῃ κοδ᾽ πίῃ 
καὶ τῆς “Ἀφροδίτης ἀντιλάβηται τὸν χρόνον 

15 τοῦτον ὃν ἀφεῖται καὶ τύχῃ ᾿ράνου τινὸς, 
πανηγυρίσας, ἥδισε ἄἀπῆλϑεν οἴκαδε, 

καὶ κατὰ τὴν καλὴν οὖν Σαπφὼ 
᾿Ελϑὲ Κύπρι 

χρυσέαισιν, ἐν χυλέκεσσεν ἁβροῖς 
συμμεμιγμένον ϑαλίαισι ψέχταρ 
οἰνοχοοῦσα 
τοῖσδε τοῖς. ἐμοῖς, ἑτάρρις τε καὶ σοῖς. 

10. Πρὸς οὖς λεκτέον ὅτι τρόποι εἰσὶ πόσεων κατὰ 

πόλεις ἴδιοι, ὡς Κριτίας παρίστησιν ἔν τῇ «“ἀακεδαιμονίων 

τορῶς σττοσαι κα τον. οτος 

403 ἁ. Ψ, 2. οὐδέν᾽ ΡΥ. οὐδένα ΑΒ, οὐδὲν Β881], τ. ἄρά 
γ᾽ οἷσϑ᾽Ἴ Περοϑαέαγ ἃ ἄρ' οἶσθ. Ἐ,, ὃ, ἂν φράσαι ΑΒΟΡ, ἄν τὸ, 
δΐμι γν. ἀντιφράσαι Ι., ἘρῸ σον δα τ! Ψ. 8. τἀνρώπω» τὶ ἀν- 

ϑρώπεια Ὁ. Ψ. 9. ὠποδη ρίας} ἐπιδημίας ΒΙοπιΠοἸάι5 ἴπ αἸοβϑατῖο 
δὰ Αδβοιν δερέ, ο, ΤῊ, 2006. Ρ, 127. Ψίάδ Ἰοοοβ 5ϊπι}}65 δρυὰ 
ΒΙονιδιάυπι ἐξ ἄρά ὙΥγεἐῤηθαομίυπι. δὰ ΡΙυξα ΕΒ, γο]. ΥἹ. Ρ. 780. 

ἀεὶ) αἰεὶ Α, Ν, 10. πανήγυριν] ψοήγοψον 8. Ψ. 1. 
ἀφειμῶους ΒΟ. ἀφιγμένους ῬΨῚ,, 

408 6. ΥΨ, 14. --- 16. τὸν χρόνον --- πανηγυρίσας οπι. Β. Υ͂ 1ὅ. 
τύχῃ ᾿ράνου) τύχῃ τ᾽ ἐράνου ἌΟΡ, τύχῃ γ᾽ ἐράνου ΨΙ». καλὴν) καλ- 
λὴν Β. ϑΑΡΡΒοπὶβθ Ὑθύβιι8 ὁ}. Ὁ.  ΥΨ,. 3. χρυσέαισιν») Τὐδτὶ ὦ 

χρυσείαυσιν. ν. ὅ. 1 θγοῦαπι δον ρέαγαπι τούτοισν τοῖς ἑταΐρους 
ἐμοῖς γε καὶ σοῖς (σοὺ ΑΒ) δούγοχίέ Ἠρριπδῆπιυβ ἀρᾷ Ετίαν ἀξίπαπι 
Ρ. 466, Πρὸς οὗς] πρὸς οἷς σαξαπβπόηθθ. ἈἈριτία!] χρητίας Β,. 

εὖ Ἷ 
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ἸΠόλιτεῖᾳ διὰ τούτων ἐν Ὃ μὲν Χῶς χαὶ Θάσιος ἐχ μέγά- 

ἢ λὼν χυλίχων. ἐπιδέξια, ὃ δ᾽ ᾿Δ4ττιχὸς ἐκ μικρῶν ἐπιδέξια, 
ὃ δὲ Θετταλιχὸξ ἐχπώματω προπίνει ὅτῳ ἂν βούλωνται 
μεγάλα. «“ακεδαιμόνιοι δὲ τὴν παρ᾽ αὑτῷ ἕκαστος πίνει, 
ὁ δὲ παῖς οἴνοχοεῖ ὅσον ἂν ἀποπίῃ. ““ τοῦ δ᾽ ἐπιδέξια. σί-- 
Σιν “μνημονεύει χὰϊ ᾿ΑἈναξανδρίδης ἐν ᾿Δγρϑίκοις οὕτως 

64 ᾿ Τίνα δὴ παρεσκευασμένοι πίνειν τρόπον ; 

πάρεστε γυνὶ λέγετε. 8. τίνα πίνειν τρόπον" 
ἡμεῖς; τοιοῦτον οἷον ἂν καὶ σοὶ δοχῇ. 

ὍΡ, βούλεσϑε. δήπου. τὸν ᾿ἐπιδέξι᾽ ὦ. πάτερ, 
λέγειν ἐπὶ τῷ πίνοντι. 1. τὸν ἐπιδέξια. 

ες λέγειν; "Ἄπολλον, ὡσπερεὶ τεϑγηχότι. 
41. Παραϊτητέον. δ᾽ ἡμῖν τὰ Μεράμεα ποτήρια. καὶ 

γὰρ Κτησίας Ὁ Παρὰ Πέρσαις φησὶν) ὃν ἂν βασιλεὺς 
ἀτιμάσῃ, χεραμέοις χρῆται." Χοιρίλος δ᾽ ὃ ἐποποιός φησιν 

Ὁ Χερσὶν ῦλβον ἔχω κύλικος τρύφος ἀμφὶς ἐαγὸς, 
᾿ ἀνδρῶν δαιτυμόνων γαυάγιον, οἷά τε πολλὰ - 
πνεῦμα Διωνύσοιο πρὸς Ὕβριος ἔχβαλεν ἀχτάς. 

ἐγὼ δὲ εὖ οἷδα ὅτι ἥδιστα πολλάχις ἐστὲ τὰ χεράμεα ἐχπώ- 

ματα, ὡς καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν ἐκ τῆς Κόπτου χαταγόμενα" 
μετὰ γὰρ ἀρωμάτων συμφυραϑείσης τῆς γῆς ὀπτᾶται. καὶ 
Ἀριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ μέϑης .. Αἱ Ῥοδιακαὶ (φησὶ) 
προσαγορευόμεναι χυτρῖδες διά τε τὴν ἡδονὴν εἰς τὰς μέ: 

δ 

διὰ τούτων οτῃ, Β. 
468 ἢ. λακεδαιμόνιου ΛΟΡΥ͂. λακεδαιμόνιος Β, λακεδαιμόνιοις (ἰδ) 1. 

. αὕτῷ! Γθτὶ αὐτῷ, οἷνοχοεῦ ΨΠ,. οἱνοχόεν Ρ. ὃ οἰνοχόος ἈΟ, 

οἵνοχόος Β. οὕτως οἴῃ, Β. 

464 ἃ. Ἀπαχᾶπανι 18 Ὑ γβι5. ὁπὶ, Ὁ, Ψ. 1, παρεσκευασμένοι) 
παρεσκευασμένος ΒΞ  Ψ. 2. πάρεστε ἸΔοοθΒῖι8 Ρ. 240. Τιοροθαίυν, 
ἔστε. πίνειν τρόπον] Ἰδοοῦδβιιιβ, ϑρ θα τρόπον πίνειν. 
Ψ.. 4. δήπου] Ἐοτίαβϑ86 δῆτ᾽ οὖν --; ἐπιδέξι᾽ ὦ Β. ἐπιδεξιω Ἁ. ἐπι- 
δέξια ῬΥΙ.. χεράμεα Α. κεράμια ῬΥΨΤ,, 1π Ο Παθο οπιῖβϑα. 
κπεραμέοις ΑΒΟΡ, κεραμίοις Ψ],. κεραμεοῖς ἘΠιδέδε 5 Ρ. 1632,.2. 
χρῆται] χρᾶτων Ἐπιδίαίμϊι5. ἘἘῈ Χοιρίλος] ΨΙΔ6 Ναοϊκῖα πα. Ρ, 163. 

φησιν οτη. Β. . ὶ 

464 "». Ψ. 3. Ζιωνύσοιο] διονύσοιο ΡῬΙ ὕβριος Β. ὕβρεος Ρν. 
ὕβρεως ΑΌ. ἔχβωλεν ἄκτάς α. Ὀαπέοτυϑ Νον. Τιδοὲ, 1, δ, {0 τὲ 
ἔχβαλ᾽ ἄνακτος. κερώμεα) κεράμια Β, ἐν τῷ περὶ] ἐν περὶ Β. 

404 «ς. ἹῬοδιακαὶ] Οομξ, ν, 496 ἢ. χυτρῖδες] ϑοτίθουδέαν χυξ 
τρίδες Ηῖο εἰ ἰηῖτα, ἵτρίδες Ἐπιβιδεπιαϑ »., 1032, 4. 

600 " 
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ϑας παρεισφέρονται. χαὶ διὰ τὸ ϑερμαινομένας, τὸν. οἶνον 
ἧττον ποιεῖν μεϑύσκειν. σμύρνης γὰρ καὶ σχοίνου" ̓καὶ τῶν 
τοιούτων ἑτέρων εἰς τὸ ὕδωρ ὁμβληϑέντων ἕψονται, χαὺ 
παραχεόντων. εἰς τὸν οἶνον ἧττον μεϑύσκουσιν.“ κὰν ἄλλῳ 

δὲ μέρει φησὶν »» Αἱ “Ῥοδιαχαὶ χυτρῖδες γίνονται, σμύρνης, 

σχοίνου ἄνϑους, κρόκου, βαλσάμου, ἀμώμου, χινναμώμου, 
συνεψηϑ' ἔντων" ἀζρ᾽ ὧν τὸ πινόμενον τῷ οἴνῳ παραχυϑὲν 

ἃ οὕτω μέϑας ἵστησιν ὥστε καὶ τῶν ἀφροδισίων παραλύειν 
τὰ πνεύματα πέττον."“ 

12. Οὐ δεῖ οὖν ἡμᾶς ἐχμανῶς πίνειν. ἀποβλέποντας 
εἰς τὸ πλῆϑος τῶν. καλῶν τούτων χαὶ παντοδαπῶν χατὰ 

τὰς τέχνας ἐκπωμάτων. τὴν δὲ μανίαν τοὺς πολλούς φησιν 
ὁ Χρύσιππος ἔν τῇ εἰσαγωγῇ τῇ περὺ ἀγαϑῶν καὶ καχῶν 
πραγματείᾳ τοῖς πλείστοις προσάπτεσθαι. καλεῖσθαι γοῦν 
τὴν μὲν γυναικομανίαν, τὴν δὲ ὀρτυγομανίαν. τινὲς δὲ χαὶ 
δοξομανγεῖς χαλοῦσι τοὺς φιλοδόξους, καϑάπερ τοὺς φιλο- 

8 γύνας γυναικομανεῖς, καὶ τοὺς φιλόρνιϑας ὀρνιϑομανεῖς, 

τὸ αὐτὸ σημαινόντων τῶν ὀνομάτων τούτων. ὥστε καὶ τὰ 

λοιπὰ μὴ ἀλλοτρίως χαλεῖσϑαι τὸν τρόπον τοῦτον. χκαὺ 

γὰρ ὃ φίλοψος χαὶ ὁ ὀψοφάγος οἷον ὀψομανής ἐστι,. χαὲ 

ὁ φίλοινος οἰνομανὴς , χαὶ ὡσαύτως. ἐπὶ τῶν ὁμοίων, οὐκ 

ἀλλοτρίως τῆς “μανίας χειμένης ἐν αὐτοῖς, ὡς ἁμαρτάνουσι 

μιανιχῶς καὶ τῆς ἀληϑείας ἐπὶ πλεῖον ἁπαρτωμένοις. Ὁ 

18. “Ἡμεῖς οὖν, ὡς καὶ παρ᾽ 4ϑηναίοις ἐγίνετο, ἅμα 
ἀκροώμενοι τῶν γελωτοποιῶν τούτων. καὺ μίμων ἔτι δὲ 

ἔτῶν ἄλλων τε ἰχνυτῶν, ὑποπίνωμεν. “λέγει δὲ “περὶ τούτων ὃ 
Φιλόχορος οὑτωσὶ,, 4ϑηναῖοι τοῖς Διονυσιαχοῖς ἀγῶσι, 

τὸ μὲν πρῶτον ἠριστηχότες χαὶ πέπωκότες ἐβάδιζον. ἐπὶ 

σχοίνου ΑΒΡ, σχίνου ΟΥ̓Ι,. ἑτέρων δα, ΑΟ. οπι, ΡΨΙΓ,. 
εἰς τὸ ὕδωρ --- καὶ παραχεόντων οτη. Ρ, τὸ ὕδωρ 1.. τὸν οἶνον Υ.. 

ἐμβληθέντων ἴ,, ἐμβληϑώτα Υ. σχοίνου ΑΒΡΥ͂. σχίνου 

651}. Γ,. ᾿ 
404 ἃ. τῇ --- πραγματείᾳ] Οοττῖρο τῆς --- πραγματείας. Οοπῇ, δὰ 

ΓΝ. ν. 159 ἀ. γοῦν 1., δὲ ΡΥ͂, φιλογύνας ΒΡ. Τμεροθδίυῦ 
φιλογύνους. 

404 6. μανίας} μανείας Β. ἀπαοτωμένοις ΟΑϑαυθοηιι5. Τἰθυὶ 

ἀπαρτώμενοι. ἴπ Ὁ Ροβέγοπι ΟΠ ϑιρρὶ νεῦρα, ΟΠΪ558, καὶ μέ- 
μων --- λέγεν δὲ περὶ τούτων οἠϊ. Β. ᾿ 

404 ἴ, φιλόχωρος ΒΡ. πεπωκότες] πεπτωκότες Β. 

που ν ν ὑπ ἐλβδει ταν 
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τὴν ϑέαν χαὶ ἐστεφανωμένοι ἐθεώρουν, παρὰ 'δὲ τὸν ἀγῶ- 
γα πάντα οἶνος αὐτοῖς φνοχοεῖτο χαὲ τρἀγήματα παρε- 
φέρετο, καὶ τοῖς χοροῖς εἰσιοῦσιν ἐνέχεον πίνειν, καὶ διη- 

γωνισμένοις ὅτ᾽ ἐξεπορεύοντο ἐνέχεον πάλεν" μαρτυρεῖν δὲ 
τούτοις καὶ (ϑερεχράτη τὸν χωμιχὸν, ὅτι μέχρι τῆς καϑ' 
ἑαυτὸν ἡλικίας οὐκ ἀσίτους εἶναι τοὺς ϑεωροῦντας."““ Φα-- 

65 »όδημος δὲ πρὸς τῷ ἱερῷ φῆσι τοῦ ἐν «Ἵίμναις Διονύσου. 

τὸ γλεῦκος φέροντας τοὺς ̓ 4“ϑηναίους ἐκ τῶν πίϑων τῷ 

ϑεῷ κιρνάναι, εἶϑ'᾽ αὑτοῖς προσφέρεσϑαι" ὅϑεν καὶ «4: 
μναῖον κληϑῆναι τὸν Διόνυσον, ὅτι μιχϑὲν τὸ )λεῦκος 
τῷ ὕδατι τότε πρῶτον ἐπόϑη κεχραμιένον. διόπερ ὀνομα- 
σϑῆναι τὰς πηγὰς Νύμφας χαὺ τιϑήνας τοῦ Διονύσου, 

ὅτι τὸν οἶνον αὐξάνει τὸ ὕδωρ κιρνάμενον. ἡσϑέντες οὺὐν 

τῇ χράσει ἐν ὠδαῖς ἔμελπον τὸν Διόνυσον, χορεύοντες χαὶ 
ἀνακαλοῦντες Εὐανϑῆ καὶ 4ιϑύραμβον χαὺ Βακχευτὰν 

Ρ χαὺ Βρόμιον. χαὶ Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ μέϑης φῆσιν 
ὅτι τοῦ Διονύσου τροφοὶ αἱ Νύμφαι χατ᾽ ἀλήϑειαν. αὖ 
γὰρ ἄμπελοι πλεῖστον ὑγρὸν χέουσι τεμνόμεναι χαὶ κατὰ 
φύσιν δαχρύουσι. διόπερ καὶ Εὐριπίδης ἕνα τῶν τοῦ ᾿Ηλίου᾽ 
ἵππων φησὶν ἑίναυ 

Βαχχίου φιλανϑέος 
“Δἴϑοπα, πεπαίνοντ᾽ ὀρχάτους ὀπωρινούς" 

ἐξ οὗ βροτοὶ καλοῦσιν οἶνον αἴϑοπα. 
ο΄ χαὺ ᾿Οδυσσεὺς ὠπασε 

ἹΜελιηδέα οἶνον ἐρυϑρόν" 
ς ἕν δέπας ἐμπλήσας; ὕδατος δ᾽ ἀνὰ εἴκοσι μέτρα 

χεῦ - ὀδμὴ δ᾽ ἡδεῖα ἀπὸ χρητῆρος ὀδώδει. 

φνοχοεῦτο] ὠνοχοοῦτο Β, οἰνοχοεῖτο Ῥ, διηγωνισμένοες] διαγωνισμέ:, 
ψοις Β, Φερεκράτη]) φιθρκρέτην Ἐ; φἄνυνημος ΑΒ. φανέδημος ΡΤ. 

40 ἃ. δὲ οι. Β. εἶϑ'᾽ αὑτοῖς) εἶτ᾽ αὐτοὺς ΒΟΠυνΘΙΡ. αὐτοὺ 

προσφέρονται 811α σοπδέιποξίοπα Ο. “Διμναῖον)] ληναῖον Β. 
ἐπόϑη 1,. ἐπώϑη ῬΥ. 

46 ". καὶ Θεόφραστος (νο]. Υ΄, Ρ. 196.}] καὶ οἱι. Β. δ᾽ ἐν 

τῷ περὶ) ἐν περὸ Β, “Ἡλίου ἱλίου Ἀ. Ψ. 1. Βακχίου] βραγ-. 
χίου Β. φιλανϑέος ΟΥ̓́Ι.. φιλανϑέου ΒΡ. Ψ. 2. αἴϑοπα ΔΛΌ. 

αἰϑίοπα ΒΡΥῚ,. ᾽Οδυσσεὺς] Οαγ55.., 208. ν ; 
40 ο. μέτρα οπϊ, Ρ, χεῦ ΨΏω. χεῦεν ΑΒΟΡ. ἡδεία Ὁ. 

ἡδεῖ ῬΨΙ,, ἡδέ Β. κρητῆρος ὁχΧ Ηοπιοτο μΡοϑβιίυπι, Τϊθτὶ κρα- 

τῆρος 



Τιμόϑεος δ᾽ ἐν Κύχλωπι ὰ "Ἔχε, δ᾽ ἐν. μὲν δέπας κχίσσι- 
γον μελαίνας, σταγόνος ἀμβρότας,, ἀφρῷ βρυάζον- εἴκοσιν 
δὲ μέτρ᾽ ἀγέχεψεν. 'ἔμισγξ δ᾽ "αἷμα μβ καί “ψεορρύτοις 
δακχρύοισι ᾿Νυμφᾶνο" 

14. Οἶδα δέ τίνας, ἄγδρες ϑιασῶται, "νὴ μέγα φρο: 

γήσαντας οὐχ οὕτως ἐπὶ πλούτῳ. ὡς ἐπὶ τῷ κεχτήῆσϑαι 
πολλὰ ἐκπώματα ἀρχυρᾶ καὶ χρυσᾶ. ὧν εἷς, ἐστε χαὶ Ἧς, 

ἃ ϑέας ὁ ̓ ἀρχὰς ἐκ Φιγαλείας, ὃς καὶ. ἀποϑνήσκων. οὐκ 
ὥχνησεν ἐπιϑέσϑαι τοῖς οἰκείοις. ἐπιχράψαι αὐτοῦ τῷ μνή- 

ματε τάδε 
Πυϑέα μνῆμα τόδ᾽ ἔστ᾽, ἀγαϑοῦ χαὺ σώφρονος ἀνδρὸς, 
ν ὃς χυλίχων ἔσχεν πληϑος ἀπειρέσιον, 

ἀργυρέων, χρυσοῦ τε χαὶ ἡλέχτροιο φαεινοῦ. 
τῶν προτέρων πάντων πλείονα πασάμενοβ. ἷ 

τοῦτο δ᾽ ἱστορεῖ Ἁρμόδιος ὁ «“1επρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν 

ς χατὰ Φιγάλειαν Νομίμων. (Ξενοφῶν δ᾽ ἐν ὀγδόῳ Παιδείας 
περὶ Περσῶν λέγων. γράφει καὶ ταῦτα , Καὶ μὴν ἐχπώ- 
ματα ἢν μὲν ὡς πλεῖστα ἔχωσε, τούτῳ χαλλωπίζονται, ἣν. 

δ᾽ ἐξ ἀδίκων φανερῶς ῇ μεμηχανημένα, οὐδὲν αἰσχύνονται... 
πολὺ γὰρ ηὔξηται ἐν αὐτοῖς ἡ ἀδικία τε χαὶ αἰσχροκέρ- 
δεια.“ ὁ δὲ Οἰδίπους δι’ ἐχπώματα τοῖς υἱοῖς κατηράσατο, 

οὐδε συ, 

Κύκλωπι 1, οἱ Ἐιιβέαίυ5 Ρ. 1031, 61], χυκλωπίᾳ ῬΨ,, ἔχευε Τὰ, 
ἔχευεν Β, ἔχυνε Ὑ., ἔχυνεν Ῥ. ἔχευε δ᾽ οπι, Ὁ εὐ Ἐπιδέδε ἶπ5. “ 

δ᾽ Τιθυὶ δὲ, μελαίνας] μολαίνας Β, εἴχοσι δ᾽ ὕδατος μέτρο 
ἔχευεν Ἐπιδέδε 5 ΤΟΘ]ΙΟΙ"5. ὙΘ 115. ΟΠ 5818. εἴκοσιν] “δου θο δα 

εἴκοσι. μέτρο] μέτρα ΒΡ. ἀνέχευεν. ὍΡΨΙ,. ἀνέχευαν ΑΒ, ᾿ 
ἔμισγε Ἀ. ἔσμιγε. ῬΥ͂Ι,. ἀνέμισγε Ὁ. δ᾽ αἷμα ατοίοἔοι- ᾿ 

ἄσ5. διαμα Α. δ᾽ ἅμα ΟΡΨΙ,. «Βανχίου] βακχεία Β. 
ψεορούτοις Ὁ. νεορρύτως Α. νεωρρυτῶς Β, νεῳρύτως Ῥ. νεορρύτω ΔΊ, 

δακρύοισι Ὁ. δακρύουσι ῬΥΤ,. Ἰγυμφὰν ϑοιυνοῖθιι, νύμφαν 
ΡΥῚ.. πηγῶν Ὁ. , ϑιασῶται] ϑιασῶτας Β. ; , 

405 ἅ. Φιγαλείας] ϑουΠοραΐαν Φιγαλίας. φιαλίας Β, Ὧἀθ αυἃ 
ογπα ἀϊοίαπι Ὁ ϑδέορπαπο θνΖ. ὃς χαὶ] ὃ καὶ Β. ὥχνη- 

σ 7 ὠκνυσεν Β. Υ. 4. πασάμενος σαϑαιθοηαβ. Πἰδιῖ πασσώμενος. 
ΑθΘῦ 6. Φιγάλειαν)] φιγαλίαν ὙΠ... φιγαλείαν Ῥ, Ψιά, δᾶ ΤΨ, ν, 

148 ἐν ὀγδόῳ] (αρ. 8, 18. οὐδὲν αἰσχύνονται] οὐδ᾽ ἐν 
τῷ αἰσχύνονται ΒΒ. οὐδὲν τῷ αἰσχύνονται. Ῥ. οὐδὲν τοῦτο αἰσχύνονταν 

ΧΘΠοΡοπ. ἥ ὠὐκιῖ, καὶ ἀδικία Β. ὁ, αἰσχροκέρδεια] αἰσχρο-- 

χέρδια ΙΒ. Ἐογίᾳ 588 σἰἴξαν αἰσχροκερδία, 4ιοᾶ πυροῦ Ὀδιμοϑειθηὶ 

τϑάδίέξαηι, ᾿68ὲ, πὴ Σ ἃ ρα 
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ὡς ὁ τὴν κυχλικὴν Θηβαΐδα πεποιηκώς φησιν, ὅτι. αὐτῷ 
παρέϑηκαν ἔκπωμα. ὃ ἀπηγορεύχει, λέγων οὕτως 

͵ «Αὐτὰρ ὃ διογενὴς ἥρως ξανϑὸς Πολυνείκης 
πρῶτα μὲν Οἰδιπόδῃ καλὴν παρέϑηκε τράπεζαν 
ἀργυρέην Κάδμοιο ϑεόφρονος" αὐτὰρ ἔπειτα 

χρύσεον ἔμπλησεν χαλὸν δέπας ἡδέος οἴνου. 
. 5 αὐτὰρ ὃ 7 ὡς φράσϑη παραχεέμενα πατρὺς ἑοῖο, 

τιμήεντα γέρα, μέγα οὗ καχὸν ἔμπεσε ϑυμῷ, 

66 αἶψα δὲ παισὶν ἑοῖσε μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἑπαρὰς 

ἀργαλέας ἠρᾶτο" ϑεὸν δ᾽ οὐ λάνϑαν᾽ ᾿Ερινύν" 
ὡς οὔ οἱ πατρώϊ᾽ ἐνηείῃ φιλότητος 

10 δάσσαιντ᾽, ἀμφοτέροισι δ᾽ ἔοι πόλεμοί τε μάχαι τε. 
15. Καικίλιος δ᾽ ὃ ῥήτωρ ἕ ἀπὸ Καλῆς ἀκτῆς ἐν τῷ 

περὶ ἱστορίας “4γαϑοκλέα φησὶ τὸν τύραννον ἐχπώματα 
χρυσᾷ ἐπιδεικνύντα τοῖς ἑταίροις φάσκειν ἐξ ὧν ἐχεράμευσε 
κατεσχευαχέναὶ ταῦτα. ὃ δὲ παρὰ “Ξοφοκλεῖ ἐν τοῖς “1ἀ- 

ι ρισσαίοις “Ἵκρίσιος καὶ αὐτὸς ἐχπώματα ὅσα πλέει: εἶχεν, 
ὥς φησιν ὁ τραγικὸς 

ἹΙολὺν δ᾽ ἀγῶνα πάγξεν᾽ ἀγκηρύσσεται, 
χαλκχηλάτους λέβητας ἐκτιϑεὶς φέρειν 

᾿ χαὺ κοῖλα χρυσόχολλα καὶ πανάργυρα 
ἐχπώματ᾽, εἰς ἀριϑμὸν ἑξήκοντα δίς. 

Ποσειδώνιος δ᾽ ἐν τῇ εἰκοστῇ ἕχτῃ τῶν ἱστοριῶν “υσίμα- 

κυχλικὴν} κυλίκην Β. ὅτι οἱἰδίπους δι᾽ ἐκπώματα τοῖς υἱοῖς κατή-- 

ράσατο παραϑεῖσιν ἃ ἀπηγορεύκεν Ὁ. ἔχπωμα ὃ ΑΒ. ἐκπώματα 
ἅ ΡΥΙ,. 

465 ἢ. Υ. 1. Αὐτὰρ] ἁτὰς Β. Ψν. 2. Οἰδιπόδῃ Ἡοτπιδππιια 
δὰ ϑορθοοῖ8 Οεάϊρ. Θοϊοη. 1377. ν. 206. [1Ὁτγὶ οἰδίποδι, 
ΨΥ. 4. χρύσεον} χρύσειον Β, ν. ὅ. φράσϑη] ἐφράδη Ῥ' 66 οοάθχ 

Ἡιγδ] ἀϊπι5.᾽ 
466 ἃ. . 7. ἐπαρὰς] ἐπάρας ῬΥ͂Τ,, ἐπ᾿ ἀρὰς Ὁ. ν. 8. Ἔρι- 

νύν} δου θεθδίυν ᾿Εριννῦν. γ. 9. 10. οπι. 6. Ψ. 9. πατρώϊ» 
ἐνηείῃ φιλότητος Ἠοτπιᾶππαβ. Τἰθτὶ πατρῴαν εἴη φιλότητι.- ν. 10. 
δάσσαιντ᾽ Ἡδτνδηπι5, δάσαιντο ΡΥ͂Ι,. δάσαντο Β. ἔον Ἠδτνπιδη-- 

πυ8. τὶ ἀεὶ, κατεσχευακέναν ΑΒΟ οἔ τιριργαπαθ ΟΑΒδεΌΟΗΙ. 
κατεσκευασμένα (--- εὐυσμένα Ψ) ῬΡΥΨΙ.. «Ἱαρισσαίοις (βἶνα ΑὐΓΙ511 
Εὺ, 11. ν. βΆΒᾺΙ λαρισαίοις Β. 

406 "υ. Υ. 1. δ᾽] δι’ Β. πάγξεν᾽ ἀγκηρύσσεται] Ποτὲ πάν-- 
ξενᾳ κηρύσσεται. εἴρλ με πανξέγοις κηρύσσεται. ἐν τῇ τῇ 

ὁπ. Β, τῶν ἱστοριῶν οηϊ. Β., 
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χόν φησι τὸν. Βαβυλώνιον. καλέσαντα ἐπὰ δεῖπνον Ἵμερον, 
τὸν τυραννήσαντα. οὐ μόνον. Βαβυλωνίων, ἀλλὰ καὶ ΖΕελευ- 
χέων μετὰ τριακοσίων » μετὰ τὸ τὰς τραπέζας ἀρϑῆναι 
τετράμνουν. ἑχάστῳ τῶν τριαχοσίων ἔχπωμα δοῦναι ἄργυ- 
ροῦν, κχαὲ. σπονδοποιησάμενον προπιεῖν ἅμα πᾶσι, καὶ 
ἀποφέρεσϑαι ἔδωχε. τὰ ποτήρια. ᾿Αντικλείδης δ᾽ ὁ ̓ 4ϑη- 
γαῖος ἐν τῷ ἑχκαιδεχάτῳ Νόστων περὶ Τρᾶ ρὰ διηγούμενος, 
τοῦ τὴν ἀποικίαν εἰς “Ἄΐσβον στείλαντος σὺν ἄλλοις βασι- 
λεῦσι, καὶ ὅτι χρησμὸς ἦν αὐτοῖς, δηλώσας καϑεῖναι δια- 
πλέοντας τῷ Ποσειδῶνι εἰς τὸ πέλαγος παρϑένον, γράφει 
καὶ ταῦτα »Π1υϑ ολογοῦσι δὲ περὶ τῶν ἐν Μηϑύμνῃ τινὲς 
περὶ τῆς ἀφεϑείσης εἰς τὴν ϑαάλασσαν παρϑένου, χαΐ φασιν 

ἐρασϑέντα αὐτῆς τῶν ἡγεμόνων τινὰ, ῳ ἣν τοὔνομα Ἔνα- 

λος,. «ἐχχολυμβῆσαι., βουλόμενον. ἀνασῶσαι τὴν παιδίσχην.. 
τύτε μὲν οὖν. ὑπὸ χύματος. αὐτοὺς. ἀμφοτέρους χρυφϑέν-- 

τας ἀφανεῖς γενέσϑαι, χρόνῳ δ᾽ ὕστερον ἤδη τῆς Μη- 

ϑύμνης οἰκουμένης. παραγενέσϑαι τὸν ᾿γναλον, χαὶ διη-" 
γεῖσϑαι τὸν τρόπον, χαὶ ὅτι ἣ μὲν παρϑένος παρὰ. ταῖς 

ΪΝηρηίσι διειριθσιν: αὐτὸς δὲ τὰς τοῦ πρίν ἀμέζτς γαὲ ἔβοσχεν 

μετὰ τριαχοσίων ΡΥΨΤ,, μετὰ τετρακοσίων Β, 

400 ο. τῶν τριακοσίων] τῶν τ' Ῥ. δ᾽ ὃ Β. δὲ ὃ ἈΡ, δ᾽ οπι͵, 
ΨΙ.. χαϑεναν Οογδὅβ, χαταϑεῖναν Ψ1.. χαταϑῆναιν ΟΡ, χαϑιέναι 
ἄπ οἰυδάοπι ἴαοέι. παγγδέϊομθ Ρ]αΐασομιιθ. Νουα]. Ρ, 163 Ρ, 
εν κι} Βουθοθαΐαν τὰ ἐν: οἔ ἱπίγα ας Ἶ 

400 ἃ. ἔναλος. δ: τὐᾶλον ΑῸ δε 1Π|ρνὶ ἰπϑβξονβνμφμ δι ἠσάδά ΡΙαξων. 
ὁἢο. ἔναλλος οὐ ἔναλλὸν ΡΥ͂Ι,. ὃ ἕναλὸς “διηγεῖτο τήν τὲ παρϑέ- 
γον -α διατρίβειν Ὁ, Ῥοϑέ χαΐ ποτε καὶ χύματος ΑΒΡ ἐγδπϑηπξ 
δα ΑἸΙΟΧΙ 8. σοῦρθα (4060 4) στρογγύλον, μικρὸν πώνυ,, δ Α' φαϊάοπι 
18 τὐ χύματος ἴπ πα [ὉΠ] νοῦϑὶ, στρογγύλον ἀαέθπι ἴπ 1ηϊεῖο ΓΟ] 
Βοαιθθηεῖθ Ροβίετιηι δέ, Ρ]ανῖαπι Ὁ] οὐ ἅπι ἸΙΔοιϊῆδπι ΘΧ δμιοπηθ 5 

οοἀϊοῖθυ5 ἩΟβομ ] απο δὲ Τιονϊπίαπο ργιπειβ θχρίουε Οαϑαυθοηῖϑ 
ἴῃ Απιπιϑάνουβ Ρ, 781. --- 784, ὀυΐι5. οαἀὐτζεϊοηῖβ ἰθοξίοπεβ 1ἐξεθ 5 

(α8. Ἰιάϊοαν!. 1 ὙΠ, ον ρέθι καί ποτὲ καὶ κύματος ἐπιφερομένου 
συγκολυμβήσαντα αὐτὸν ἐκβῆναι, ἔχοντα κύπελλον, στρογγύλον," μιπρὸν 
πάνυ --.- Οὐ. Βογιρέαγαθ, δυοίοῦ δχ δρίζομιδ .«ξαπέμαπι ἀϑϑαμπιρϑιξ 

φιυδπίαπι 58 (18 οϑ5οῖ 50]8 πὶ σγαιητηδέϊοαπι ΟΓ ΔΕ Οπΐ8. ΘΟΠδογο ὑπ 

σα δηΐϊ, Δὰ χύματος ἴῃ τηδνοίπο "ἡ βουρίαπι πόμα τι. " τ 
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4 ἵππους" καὶ ποτὲ καὶ κύματος ἐπιφερομένου μεγάλου συγχο- 
ὁ λυμβήσαντα αὐτὸν ἐχβῆναι, ἔχοντα᾽ κύπελλον ᾿χρυσοῦ οὕτω 
ϑαυμασίου, ὡς τὸν παρ᾽ αὐτοῖς αὐτῷ παραβαλλόμενον 
οὐδὲν διάφορον εἶναι χαλκοῦ." 

10. Τιμιώτατον δ᾽ ἣν πάλαι τὸ τῶν ἐκπωμάτων χτῆμα. 
᾿ἀχιλλεὺς γοῦν ὡς ἐξαίρετόν τι εἶχεν ἀνάϑημα δέπας, οὐδέ 
τις ἄλλος οὔτ᾽ ἀνδρῶν πίνεσχεν ἀπ’ αὐτοῦ οὔτε τεῳ σπέν- 

δεσχε ϑεῶν, ὅτε μὴ Διί." καὶ ὁ Πρίαμος δὲ τὸν υἱὸν 
λυτρούμενος τοῖς ἐπισημοτάτοις χειμηλίοις χαὶ δέπας δίδωσε 

περικαλλές. αὐτός γε μὴν ὁ Ζεὺς τῆς Ἡρακλέους γενέσεως 

ἄξιον ἡγεῖται δῶρον ᾿ἀλχμήνῃ δοϑῆναι ποτήριον, ὅπερ 
᾿Δμφιτρύωνι εἰχασϑεὶς δίδωσιν, 

Ἁ δ᾽ ὑποδεξαμένα ϑαήσατο χρύσεον αἶψα 
ποτήριον. τὸν δὲ Ἥλιον ὁ “Στησίχορος ποτηρίῳ διαπλεῖν 
φῆσι τὸν ᾿Ωχεανόν" ᾧ καὶ τὸν Ἡραλχλέα περαιωθῆναι, 
ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας ὁρμῶντα, οἴδαμεν δὲ χαὺ τὸ Βα- 
ϑυχλέους τοῦ “ἡρχάδος ποτήριον, ὃ σοφίας ἄϑλον ὃ Βα- 

ϑυχλῆς τῷ κληϑέντι ἀρίστῳ τῶν χαλουμένων σοφῶν ἀπέ- 
λιπε. τὸ δὲ Νέστορος ποτήριον πολλοὶ κεραμεύουσι. πλεῖ- 

στοι γὰρ περὶ αὐτοῦ συνεγράψαντο. καὶ ϑεοφιλὲς δὲ τὸ 
ποτήριον" χρυσέοις γοῦν δεπάεσσιν ἀλλήλους δεξιοῦνται. 

ἐλευϑέριον δὲ, φησὶ, καὶ ἐμμελὲς ἐν οἴνῳ διάγειν, μὴ κω- 
ϑωνιξόμενον, μηδὲ Θρῳκίῳ γόμῳ ἄμυστιν οἰνοποτεῖν, ἀλλὰ 
τῷ πόματι φάρμακον ὑγείας ἐγκιρνάναι τὸν λόγον. 

17. Ὅτι διὰ σπουδῆς εἶχον οἱ ἀρχαῖοι ἐγκόλαπτον 
ἱστορίαν ἔχειν ἐν ἐχπώμασιν. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ τέχνῃ εὐδο- 
χίμησαν Κίμων καὶ ᾿““1ϑηνοκλῆς. ἐχρῶντο δὲ καὶ λιϑοκολ- 
λήτοις ἐχπώμασι. Μένανδρος δέ πού φησι καὺ ποτήριον 
τορνευτὸν καὶ τορευτά. ᾿Αντιφάνης 

[ 

781 ο. μεγάλου δορσο58ϊὲ οχ (Ε. ᾿Αχιλλεὺς γοῦν] Τιορπορδίυτ' 
᾿Αἀχιλλεὺς οὖν. οὔτ᾽ ἀνδρῶν οχ ΙΔ. π, 220. τεροϑιέαπι. οὔτι 
ϑεῶν Ο. οὐτε ϑεῶν (5. οὔτέ τεω Ὁ. οὔτε ϑεῷ (85. σπέψ-- 

δέοκε ϑεῶν εχ ἩΟΠΙΘΙῸ τοροϑβιέαμη, σπένδεσκ᾽ ΟΠἾ550 ϑεῶν Ο δέ 685. 

ὅτε Ἐ δὲ Ηοπιορὰβ. Τιοροθδξαν ὅτι. δ΄ Πρίαμος]: Πἰαα, ὡ, 
2834. ὁ Ζεὺς Οοηΐ, Ρ. 474 ἢ 6 δοθῆναι ἀοσθδδιε ὁχ ΟΕ ᾿. 

781 ἃ. Στησίχορος] σοπῇ, ν-4096. ἐμμελὲς] ἐμμελῶς δον 618}. 
781 6. ἐγκόλαπτον ϑοιννοῖρῃ. ἀχόλαστον Ο. ἀκόλαστον (8. 

Δηένανδρος] Ῥ, 294,. ΄. 
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Ἄλλοι δὲ καὶ δὴ βακχίου παλαιγενοῦῖξς: 
ἀφρῷ σκιασϑὲν χρυσοκόλλητον δέπας 
μεστὸν, κύκλῳ γορεῦον, ἕλκουσι γνάϑοις 
ὁλκοῖς ἀπαύστοις ν παντελῶς ἐστραμμένον 

ἔ τἄνω χάτω δεικνύντες. 
φησὶ πρός τινα ᾿Νικόμαχος 

ἾΩ. χαῖρε χρυσοχλαῦστα καὶ χρυσοῦς ἐμῶν. 
(ιλιππίδης 

Τὰ ποτήρι᾽ ἄν ἴδῃς τὰ παρεσκευασμένα, 
ἅπαντα χρυσᾶ, Τρόφιμε » Ῥὴ τὸν οὐρανὸν, 
ὑπερήφανα. ἐγὼ μὲν γὰρ ἐξέστην ἰδών. 
χρατῆρες ἀργυροῖ, χάδοι μείζους. ἐμοῦ. 

ὅτι Παρμενίων συγκεφαλαιούμενος ἐν ταῖς πρὸς ᾿Ἄλέξαν- 

δρὸν ἐπιστολαῖς τὰ Περσικὰ λάφυρα ,. Ποτηρίων (φησὶ) 
785 χρυσῶν σταϑμὸς, τάλαντα Βαβυλώνια ογ΄, μναῖ νβ΄. πο- 

τηρίων λιϑοκολλήτων σταϑμὸς, τάλαντα Βαβυλώνια νςΐ, 
μναῖ λδ΄." 

18. Ἔϑος δ᾽ ἦν πρότερον ἐν τῷ ποτηρίῳ ὕδωρ ἐμβάλ- 
λεσϑαι, μεϑ᾽ 8 τὸν οἶνον. “Ξενοφάνης, 

Οὐδέ κεν ἐν κύλικι πρότερον κεράσειξ τις οἶνον 
ἐγχέας. ἀλλ᾽ ὕδωρ, χαὺ χκαϑύπερϑε μέϑυ. 

᾿Δγαχρέων.͵ 
Φέρ ὕδωρ, φέρ᾽ οἶνον ἢ ὦ παῖ, 
φέρε δ᾽ ἀνϑεμεῦντας ἡμῖν 
στεράνους" ἔνειχον, ὡς μὴ 
πρὸς ἔρωτω πυκχταλέξῳ. 

πρὸ δὲ τούτων "Ησίοδος 

Ψ. 1. βακχίου) βακχείου ΟΕ. Ὑ. 2. σχιασϑὲν Ψαϊοκοπατιια δᾶ 
(ΔΙ πη ἢ ἔγαρτα. Ρ. 208. Εἰθτὶ σκιὰ καὶ. γ, 3. Βογιδοθδξαγ 
ἕλκουσιν. ὙὝ, 4, ἐστραμμένον ΨΗ]ΟΡΓαπῖυ5, μοσορδίυν ἐστραμμένοις, 

781 ἴ. χαῖρε δαἀάϊάτε Μίοιμοκιὰβ Ρ. 28. χρυσοκλαῦστα (ΓΕ, 
χρυσοπλαῦστα (88. χρυσοῦς} ἴῃ Ο χρυσοὺς Βυρογβογιρίμμπι. 

Ψ. 8. οὐπερήφανα (. ὑπερήφανα (858. Ἀρυᾷὰ Εἰ υδίδείυπι Ρ. 1632, 29. 
εϑὲ νὴ τὸν οὐρανὸν ὑπερήφανοι χρατῆρες, ἀργυροῦ κάδον καὶ μείζονες 
ἐμοῦ. ν. 4. ῖἣὃϑεῖ χώδοι καὶ. χκαὺ ἀο] αντε δοιινν εἰσ. 

782 8, μναῦ νβ΄ Ὁ οἱ οοᾶοχ 1μουϊπίαπυβ. μναῦ εβ΄ Θρὶέ. Ηοεο- 

5ΘΠ ΘΠ: ἐγχέας (5. ἐγχεύας Ὁ. χεύας ϑοιιννοΙ 5Ἐ. τούτων Ὁ. 

τούτῳ ΟΔ58. “Ησίοδοςὶ Ἔργ. ν. Ὁ93. Οοπῖ, Χ, ν- 420 ο. 
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Κρήνης τ᾽ ἀενάου. καὶ ἀπορρύτου, ἥτ᾽. ̓ἀϑόλωτος, 

τρὶς ὕδατος. προχέεινν. τὸ δὲ τέτρατον. ἡέμεν οἴνου. 
Θεόφραστος 55. Ἐπεὶ χαὶ τὰ περὶ τὴν χρᾶσιν ἐναντίως. εἶχῷ 

" τὸ παλαιὸν τῷ γῦν παρ᾽ “Ἕλλησιν ὑπάρχοντι. οὐ χὰρ τὸ 
ὕδωρ ἐπὶ τὸν οἶνον ἐπέχεον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ὕδωρ τὸν οἶνον, 
ὅπως ἐν τῷ πίνειν ὑδαρέστερον χρῶνται τῷ ποτῷ ν᾿ χαὺ 

τούτου͵ ποιησάμενοι "τὴν ἀπόλαυσιν ἧττον ὀρέχγοιντο τοῦ 
λοιποῦ. καὶ τὸ δρίσπρα δὲ εἰς τοὺς κοττάβους χατανή- 
λισχον.“ 

19, Ἔνδοξοι δὲ 'πορευταὶ ᾿Αϑηνοχλῆς, Κράτης, “τρα- ᾿ 
τόνιχος, Μυρμηκίδης ὁ Μιλήσιος, Καλλικράτης ὁ ὁ «Τάκων, 

καὶ Μῦς, οὗ εἴδομεν. σχύφον ᾿Ηρακλεωτικὸν, τεχνικῶς ἔχοντα 
᾿Ιλίου ἐντετορευμένην πόρϑησιν, ἔχοντα ἐπίγραμμα τόδε 

Τράμματα “Παρρασίοιο, τέχνα Μῦυός. ἐμμὲ δὲ ἔργον 
Ἰλίου αἰπεινᾷς, ἂν ἕλον «Αἰακίδαι. 

ς 20, Ὅτι χλεινοὶ λέγονται παρὰ Κρησὶν οἱ ἐρώμενοιν 
σπουδὴ δὲ αὐτοῖς παῖδας ἁρπάζειν" καὶ τοῖς χαλοῖς παρ᾽ 
αὐτοῖς ἀδοξόν ἐστιν ἐραστοῦ μὴ τυχεῖν. χαλοῦνται δὲ οἱ 

ἁρπασϑέντες παρασταϑέντες, διδόασι δὲ τῷ ἁρπασϑέντε 
στολὴν καὶ βοῦν. χαὶ ποτήριον. ἣν καὶ πρεσβύτεροι γενο- 
μένου φέρουσιν, ἵγα δήλου σι κλειγοὺ, γενόμενοι. 
21. “Ορᾷς δ᾽, ὅταν πίνωσιν ἄνθρωποι, τότε 

πλουτοῦσι, διαπράττουσι, νιχῶσιν δίχας, 
εὐδαιμονοῦσιν, ὠφελοῦσι τοὺς φίλους. .: 

αὔξει γὰρ καὶ τρέφει μεγαλύνει τε τὴν ψυχὴν ἡ ἐν τοῖς 

πότοις διατριβὴ, ἀναξωπυροῦσα χαὶ ἀνεγείρουσα μετὰ φρο- 
γήσεως τὸν ἑκάστου γοῦν, ὡς φησιν ὁ Πίνδαρος 

«Ανίχ᾽ ἀνθρώπων χαματώδεες οἴχονται μέριμναι. 
στηϑέων ἔξω, πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου 

Ὥω 

ἀεννάου ΓΕ. τρὶς ΟἿ. τρεῖς 858. Θεόφραστος] ΨΟΙ. Ψ. Ρ. 196. 
782 Ὁ. ἐπέχεον ΟἸΣ. ἐπιχεῖν (88. χρῶνται) χρῷντο ϑομν οἰρῆ. 

ἐντετορευμένην ΟἿ, ἐντετορνευμένην (ἃ 8. Ἐρ᾽ γαπιῖπνᾶ ἴῃ Αη- 
{Π0105. Ῥαϊδέ, συθοθρέσπν συ]. ΠῚ. Ρ. 804. Τράμματα Ἰδροθδῖιι8, 
Τὰν} γράμμα, Ταρρασίοιο ἸΔοοθΒῖα5. Τὐἱθγνὶ πηρασίοιο. 

782 ο. κλεινοὶ] Ἐὐπιβεαι 5 Ρ. 1800, 57. “Ὁρᾷς μηνρα, υτὸ 
ΪΒ. ὙΟΥ518 Εαυϊί, 92. δ᾽ οπι, Ἐ, 

782 ἃ. Πίνδαρος] Ἐν. 239, Ρ. 674. Ψ. 2. ἔξω εἰ πολυχῥύσοιο 
ΜΙΙΒΟΒ ΘΙ ομΐα5. δα Βογδέϊαμι ν0]. 11. 0. 708, 1ἱδτὶ ἔξωϑεν δὲ πολυχρύσου. 
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πάντες ἴσᾳ ̓νέομὲν. ψευδῆ πρὸς ἀχτάν" 
ὃς “μὲν ἀχρήμων,, πρμος τότε » τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέοντες 

εἶτ᾽ ἐπάγει 
ἀέξονται φρένας ἀμπελίνοις τόξοις, δαμέντες. 

22. ΑΓΚΥΖΉΗ. ποτήριον πρὸς τὴν τῶν χοττάβων 
παιδιὰν χρήσιμον. Κρατῖνος ἷ 

ἹΠεῖν δὲ ϑάνατος οἶνον, ἂν ὕδωρ ἐπῇ. 
ἀλλ᾽ ἴσον ἴσῳ μάλιστ᾽ ἀχράτου δύο χόας 

᾿ σίνουσ᾽ ἀπ᾽ ᾿ἀγκύλης ἐπονομάζουσα ς 

δ  ἣἴησι λάταγας τῷ Κορινθίῳ πέξι. ; 
χαὺ Βακχχυλίδης 

Εὖτε τὴν ἀπ᾽ ἀγκύλης ἵησι τοῖς νεανίαις,᾽ 
λευχὸν ἐντείνουσα πῆ ἤχυν. ᾿ 

ἐντεῦϑεν νοοῦμεν τοὺς παρ᾽ «Αἰσχύλῳ ἀγκυλητοὺς χοττά- 
βους. λέγονται δὲ χαὶ δόρατα ἀγκυλητὰ καὶ μεσάγκυλα, 
ἀλλ' ἀπὸ ἀγκίλης., ἤτοι τῆς δεξιᾶς χειρός. χαὺ ἡ χύλιξ δὲ 
ἡ ἀγκύλη. διὰ τὸ ἀπαγκυλοῦν τὴν δεξιὰν χεῖρα ἐν τῇ 

προξσει. ἦν. γὰρ τοῖς παλαιοῖς περῤῥοντισμένον χαλῶς καὶ 

εὐσχημόνως “ότταβον προϊέσϑαι. καὶ οἱ πολλοὶ ἐπὶ τούτῳ 
μᾶλλον ἐφρόνουν μέγα ἢ ἐπὶ τῷ εὖ ἀκοντίζειν. ὠνομάσϑη 
οὖν ἀπὸ τοῦ τῆς χειρὸς σχηματισμοῦ, ὃν. ποιούμενοι εὑ- 
ρύϑμως ἐρρίπτουν εἰς τὸ κοττάβιον. χαὶ οἴκους δὲ ἐπιτη- 

ξ δείους κατεσκεύαξον εἰς ταύτην τὴν παιδιάν. 

23. Ὅτι παρὰ Τιμαχίδῳ ΑΤΑΚΙΣ ἡ κύλιξ χαλεῖται. 
ΑΚΑΤΟΣ, ποτήριον ἐοικὸς πλοίῳ. ᾿Επικράτης 

᾿ς Κατάβαλλε ταχάτια, καὶ χυλίχιο 

ν. 3. ἴσᾳ Ἡδοτγπαππαβ. Τμορ θέαν ἰἶσα. Υ. 4. ΤὐΡτὶ ἀφνειὸς. 
Οονγοχῖε ἩΥΠιδΠΠΊ8. ἀέξονται --- δαμέντες δἰέυ!ε ἘΠ ιβέαεμιι5 

Ρ. 1367, 30. υ᾽᾽ τόξοισι. Ἐχ Οτγαίΐίϊ πὶ υϑυβῖθῈ5 ΔΠχαοί γογθἃ 
δέξα!ε ἘΤαδέφει5 ἡ. 344, 20. Υ. 2. χόας] 1ιϊθγὶ χοέας. ᾿χοᾶς 
Ρίονυβοη. δὰ Μοριΐη ῥ. 412. ν. 3. ἐπονομάζουσα)] τε ἀἀάϊαϊε 
ῬΙΘΙβοπὰβ ἰδι4. γ᾿ 284. δὴ Νξιθ δα Βαρομνάθπι ρ. 838. ἀεὺ 
Ἰδοοθβῖυ5. Ρ. 248. 

.Ζ82.6. ΒΔοΟΒ "ἃ 8 ΟΧ ᾿Ερωτικοῖς γοΥδὰ5 δἰξι!ε ΧΥ͂. ν. 667 ο- 
εὖτε τὴν ἀπ᾿ ἀγκύλης πίνουσι Ἐϊιαδέδξῃϊα5 Ρ. 344, 26. τοῖς] 

τοῖσδε τοῖς 6007. ἐντείνουσα)] ἀντείνασα Θ67. «Αἰσχύλῳ, ἔπ 
ἐμραων ᾧ νιάς ΧΥ͂, ρ. 667 ο. , 

782 ἔν, αἰακὲς] Ἐπιδέδίμίαβ Ρ. 1230, 41. "Ἄκατος] Ἐπέα- 
ΠΝ Ρ. 869, 24, 1082, 27. ΝΨ,. 1. καὶ δαάιᾶϊε ρου θα ρ. 249. 

" 
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αἴρου. τὰ μείξω,. χεὐϑὺ, τοῦ. καρχησίου ἣν 
ἄνελκε τὴν γραῦν » τὴν γέαν. Ὅ ὰ ἐπουρίσας, 
πλήρωσον εὐτρεπῆ τε τὸν χοντὸν ποιοῦ, 

καὶ τοὺς χάλως. ἔχλυε καὶ χάλα. πόδα. 
73 ΑὩΩΤΟΝ, παρὰ Κυπρίοις, τὸ ἔχπωμα, ὡς Πάμφιλος. 

Φιλητᾶς δὲ, ποτήριον οὖς οὐχ ἔχον. 
ΑἍΡΟΚΩΟΝ, ἡ φιάλη, παρὰ τῷ Κολοφωνίῳ Νικάνδρῳ. 
24. Α΄ ΔΕΙΣΟΝ, καὶ. ΔΕΠΑ͂Σ τὸ αὐτό. Ὅμηρος ἐν 

᾿θδυσσείᾳ περὶ Πεισιστράτου » Ἐν δ᾽ οἶνον ἔχευε χρυσείῳ 
δέπαϊ.“ εἶτα παρακατιὼν τὸ αὐτὸ 

Τούνεκα σοὶ δώσω χρύσειον ἄλεισον. 
καὶ ἑξῆς τὸ αὐτὸ πάλιν 

4ῶκε δὲ Τηλεμάχῳ. καλὸν δέπας: 
φησὶν. οὖν «Ἡσχληπιάδης ὃ Μυρλεανὸς »4])οχεῖ μοι φιαλῶ- 
δὲς εἶναι τὸ δέπας. σπένδουσι γὰρ ἐν αὐτῷ. λέγεν γοῦν. 

ν Ὅμηρος δέπας, δι’ οὗ Διὰ μόνῳ σπένδεσχεν ᾿Αχιλλεύς.. 
καλεῖται δὲ δέπας ἤτοι ὅτι δίδοται πᾶσι τοῖς σπένδειν 
βουλομένοις, εἴτε καὶ. τοῖς πίνειν, ἢ) ὅτε δύο ὠπας εἶχε" 
ταῦτα δὲ ἂν εἴ τὰ ὦτα. τὸ δὲ ἄλεισον, ἤτοι ἀπὸ τοῦ 

ἄγαν λεῖον εἶναι, ἢ ὅτι ἁλίξζεται ἐν αὐτῷ τὸ ὑγρόν. ὅτι δὲ 
δύο ὦτα εἶχε δῆλον : 

᾿ ἬΪΠοι ὃ καλὸν ἄλεισον ἀναιρήσεσϑαι ἔμελλε, 
᾿ χρύσεον, ἄμφωτον. 

ἀμφικύπελλον δὲ λέγων αὐτὸ, οὐδὲν ἀλλο σημαίνει ἣ ὅτι 
ἦν ἀμφίκυρτον. “ «Ξειληνὸς δὲ ἀμφικύπελλόν φησι τὸ μὴ. 
ΟΝ ὦτα. ἄλλοι δὲ τὴν ἀμφί ἀντὶ τῆς περί εἰναι, . ἕν᾽ ἤ 

περίποτον, τὸ πανταχόϑεν πίνειν ἐπιτήδειον. Παρϑένιος 

Ψ. 2. κεὐϑὺ] χαὶ εὐθὺ Ὁαβ." ν΄. 3, τ᾿ ΟΕ. δ᾽ Ὁδ5- 
ἐπουρίσας Ἐὶ οἱ ἸΔοοΡβῖι5. Τιορ δέ ἐπηυρίοας. Υ. 4. εὐτρεπὴ 
Ψαϊοκεπαῦαβ Ὀ ἰδεῖ. Επιὶρ. Ρ. 238. 1υϊθιὶ ἐντρεπῆ. λίρο ἢ 
χκάλως ΨΑΙΟΚΘμαν5, ΤΌ χάλους., ο πόδα οοᾶοχ [μονϊπίαπιϑ δέ 

πὲ νἱάθέιν Ο, πόδας ερὶἐ, Ἠοδβοδε], ᾿ ἫΣ 

., 788 ἃ. ἔλωτον] Επέδεμϊα5 Ρ. 1429, 2], Φιλητὰς] ϑοῦῖθε6- 
Ῥαΐὰν Φιλήτας πὶς δὲ ρ. 783 ἃ. 467 ς, ἐν " Οδυσσείᾳ] γ, 40. 
80, 63. ; 

783 ", “Ομηρος] Πα, π, 22. ὦπας] ὦπας ἢ ὀπὰς ἀϊοῖέ 
Ἐπιδίδεειιϑ Ρ.. 1624, 29. Ἤτοι] Οαν55. χ, 9. «Σευληνὸ»} σι- 
ληνὸν 1ιογὶ εὐ Ἐπβέδε μία 1.1. οὐ Ρ. 1770, 38. 
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δὲ διὰ τὸ περικεχυῤτῶσϑαϊι. τὰ ὠτάρια.. ᾿χυφρᾶν᾽ γὰρ εἶναι 
6 τὸ κυρτόν.᾿ ̓ Ανίκητος δὲ τὸ μὲν χύπέλλόν φηδι, φιάλην 

εἶναι, τὸ δὲ ἀμἰριχύπελλον ὑπερφίαλον, τὸ ὑπερήφανον χαὶ 

καλόν. εἰ μὴ. ἐὺς τὸ δΠοϊκίλον τῇ καταδκευῇ ἄλεισον. ϑέλει 

τις ἀχούειν, ἔξω" λειότητος ὕν. Πείσανδρος, δέ φησιν Ἥρα- δῦ 
χλέα Τελαμῶνι τῆς ἐπὲ Ἴλιον στρατείας ἀμ τν ἄλεισον 
δοῦναι. 

25. “Ὅτι ἐστὶ ποτήριον “ΜΑΛΑΘΕΙ͂ΑΣ ΚΕΡΑΣ, 
κεὰ ἘΝΙΖΥΤΟΣ καλδύμενον.᾽ ; : 

ἃ ΑΜΦΩΤΙΣ. ξύλινον : ποτήριον, ᾧ χρῆσϑαι τοὺς ἀγῥοί- 
χους Φιλητᾶς φὴδι τοὺς Αγ εἰς αὐτὸ καὶ οὕτω 

πίνοντας. 
ΑΜΎΥΣΤΙΣ. καλεῖται μὲν οὕτω πόσις τίς, ἣν ἐστιν 

ἀπνευστὶ πίνειν μὴ μύσαντα. καλοῦσι δὲ οὕτω χαὶ τὰ πο-: 

τήρια ἀφ᾽ ὧν ἐστε πιεῖν εὐμαρῶς. χαὶ τὸ ῥῆμα δὲ ἐξημύ- 
στισε ρασὶ, τὸ ἐφ᾽ ἕν πνεῦμα πιεῖν. ὡς ὃ χωμικὸς Πλάτων 

“Τ“ύσας δὲ ἀργὴν στάμνον εὐώδους ποτοῦ, 
ἵησι» εὐθὺς χύλιχος εἴς χοῖλον χύτος" 

ἔπειτ᾽ ἄχρατον κοὐ ξεταῤγαγωμένον 
ἔπινε χἀξημύστισεν. 

6 ἔπινον δὲ τὴν ἄμυστιν μετὰ μέλους, μεμετρημένου πρὸς 
ὠκύτητα χρόνου. ὡς ᾿Αμειψίας ᾿ 

“4ὕλει μου μέλος. 
σὺ δ᾽ δε πρὸς τήνδ᾽ ̓  ἐχπίομαι δ᾽ ἐγὼ τέως. 
αὔλει σὺ χαὶ σὺ τὴν ἄμυστιν λάμβανε. 
Οὐ χρὴ πόλλ᾽ ἔχειν ϑνητὸν ἄνθρωπον, 

᾿ ἀλλ᾽ ἐρᾶν χαὶ κατεσϑίειν" 
σὺ δὲ χάρτα φείδῃ. αὐτο 

783 ἐ. χυφὸν Ο εἐ Ἐπιβεδίμίυ5 Ρ. 1776, 34. ξξημύστισε ἐξ, 

᾿ηΐγα κἀξημύστισε ϑοπννοῖρη. ΤὐΪογι ἐξεμύστισε οἱ κἄἀξεμύστισε, ἀπάθ᾽ 

Ἐπβέδιμίαβ ρ. 1282, 30. νογθυπι ἐχμυστίζειν ἔεσϊέ, ν ὄγρν ὥὐγου ἢ 

ἀργὴν Ἰἰδτὶ δὲ Ἐπδέδεμίιβ οογγυρέθ. διαρκῆ Δ ΟΟΡ 515 Ρ. 249. Υ͂. ΡῈ 
κύτος] πλάτος Ἐϊυδέδίμ! 5; Ψ. 3. κοὐ ϑομννοῖβ, καὶ οὐ Ὁ εἰ 

Ἐπβέδεμίιϑ. καὶ (85... 
783 6. Απιϊρβίαθ υ. 8. καὶ σὺ τὴν Ἰασοθβίιβ Ρ. 249. Αεγὰδξ σὺ,᾿ 
γ- 3. πόλλ᾽] ϑδουϊθεθαίαν πολλὰ, ἄνθρωπον] ὄντ᾽ δἀάϊξ 

Μοϊποκῖυ. Ψ. 4. καὶ κατεσθίειν) κἀσϑίειν ὃ Ψ, ὅ. κάρτα 

φείδῃ) κώρτ᾽ ἀφειδής Μοϊποϊκίαβ.. κυλοε ; ; ᾿ 



χὰ τοι 
20. ,Ν ΤΙΓΟΝΙΣ. ἔκπωμα, ἀπὸ τοῦ βασιλέως 'Αντι- 

γόνου, ὡς ἀπὸ “Σελεύκου σὲλευκὶς καὶ ἀπὸ Προυσίου προυσίξ» 
ξ΄ ΑΝΑΦΖΜΖΙΑΆ. ἡ ϑερμοποτὶς παρὰ Κρησίν. 

᾿ΡΥΒΑΛΜΊΟΣ. ποτήριον κάτωϑεν εὐρύτερον, ἄνω 
δὲ συνηγμένον, ὡς τὰ συσπαστὰ βαλάντια, εἰ καὶ αὐτὰ 
διὰ τὴν ὁμοιότητα ἀρυβάλλους ἰγρα Ὡς «χων “Ζριστοφά- 
γης ἹἹππεῦσι 

Κατασπένδειν κατὰ ̓ τῆς κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ 
ἀμβροσίαν. 

οὗ πόρρω. δὲ ἐστι τοῦ ἀρυστίχου ὃ ἀρύβαλλος, ἀπὸ τοῦ 
ἀρύτειν καὺ βάλλειν. λέγουσι δὲ καὶ πρόχουν ἀρυστιν. 2Σ0- 
φοκλῆς 

ι Καχῶς σὺ, πρὸς ϑεῶν ὀλουμένη, 
84 ἢ τὰς ἀρύστεις ὧδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐκώμασας. 

ἔστε δὲ χαὶ πόλις ᾿Ιώνων Ἴάρυστις. 

ΑΨΡΓΥΎΡΙΣ, εἶδος ποτηρίου, οὐ μόνον ἐξ ᾿ τὰν 
᾿Δναξίλας ,,Καὶ πίνειν ἐξ ἀργυρίδων χρυσῶν." 

927. ΒΑΤΙΆάΆΚΙΟΝ. λαβρώνιος, τραγέλαφος, πρίστις, 

ποτηρίων ὀνόματα. Περσικὴ δὲ φιάλη ἡ βατιάκη. ᾿4λε-" 

ξάνδρου δὲ τοῦ βασιλέως ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ταῖς πρὸς 

τοὺς ἐν τῇ ᾿ΑΙσίᾳ σατράπας φέρεταί τὶς ἐπιστολὴ ἐν ἧ 

ταῦτα γέγραπται » Βατιάκαι ἀργυραῖ κατάχρυσοι τρεῖς, 
κόνδυα ἀργυρᾶ ρος " τούτων ἐπίχρυσα λγ΄. τισιγίτης ἀρ- 

. γυροῦς. εἷς. μύστροι ἀργυροῖ χατάχρυσοι" λβ. λαχανοϑήκη 

ἀργυρᾶ μία. οἰνοφόρον βαρβαρικὸν ἀργυροῦν ποικίλον ἕν." 
ἄλλα ποτήρια παντοδαπὰ μικρὰ χϑ'. ἄλλα ποτήρια μιχρὰ, 
δυτὰ, καὺ βαίια καὶ λυκιουργοὶ ἐπίχρυσοι, καὶ ϑυμιατήρια, 
χαὶ τρυβλία. "“ ; 

προυσίς} προυσιὰς ἀϊοϊέαν ν. 475 ἢ, 406 ἃ. 

788 ἢ “Ἱππεῦοι] Ψ. 1094. ἀρύτειν Ε δὲ ΒΟΝνν σι. ἀρύττειν., 
Ἐπιβίδείυ5. Ρ. 1405, 12. ἀρύγειν Ὁ, ἀρύειν 858. Σοφοκλῆς] ΕἾ, 45. 
Ρ.- 650. ᾿ : 

784 ἃ. Βατιάκιον --- πρίστις] Βοβρίοιέ δα ΠΙΡΆΝ νουϑαπὶ ρ, 484 8, 
Βατιάκα! βάτια καὶ 6. 

784 Β΄ λαχανοϑήκη] λαγανοϑήκη δοιννοἰ ἢ, οἰνοφύῤου σ, 
οἰνόφορον (85. παντοδαπὼ μικρὰ] παντοδαπὰ μαχρὰ ϑομινει ἢ. 

βάτια Οα8. βασία Ὁ. ᾿λυκιουργοὶ Ἐς. Δεβόθδαιν λυκουργοϊ; μς 
«Τυκιουργεῖς ϑ'οινν εἴρη. ΨΙΔα Ρ» 480 ο. ᾿ 
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ΟἸΒΗ͂ΣΣΑ. ποτήριον παρ᾿ ᾿Δλεξανδρεῦσι. πλατύτερον 

ἐχ : κῶν, χάτω. μερῶν, ἐστενωμένον ἄνωϑεν.. ἶ ἣ 

28. Β4 ΥΚΔΑΙΣ. ἐν “ἀλεξανδρείῳ καὶ αὕτη, ὡς ̓ - 
παῖρος ὃ παρῳδὸς » Βαυχαλὶς ἡ τετράχυχλος. “ χαὶ πάλιν 

. ΙΥἡᾶμα μελισσῶν ἡδὺ μὲν ὄρϑρου 
χαταβαυχαλίσαι τοῖς ὑπὸ πολλῆς 

χραιπαλοβόσχου δίψης κατόχοις. 
ὁ χατασχευάζουσι δὲς; φησὶν, οἱ ἐν ᾿Δλεξανδρείᾳ τὴν πελοὸν, 
Μεταρρυϑμίξοντες, πολλάκις πολλαῖς ἰδέαις ποτηρίων, παν- 

τὸς. τοῦ πανταχόϑεν. καταχομιζομένου χεράμου τὴν ἰδέαν 
μιμούμενοι. «1ύσιππον τὸν ἀνδριαντοποιόν φάσι Κασάγδρῳ 
χαριξόμενον, ὅτε συνῴκισε τὴν Κασάνδρειαν, ψιλοδοξοῦντι 

καὶ βουλομένῳ ἴδιόν. τιψα εὑρέσϑαε κέραμον, διὰ τὸ πολὺν 
ἐξάγεσθαι τὸν ῆενδαῖον οἶνον ἐκ τῆς πόλεως, φιλότιμη- 
ϑῆναι, καὶ πολλὰ χαὶ παντοδαπὰ γένη παραϑέμενον κερα- 
μίων ἐξ ἑκάστου. ἀποπλασάμενον ἴδιον ποιῆσαι πλάσμα. 

29. ΒΙΚΟΣ, Ξενοφῶν “Ἰναβάσεως πρώτῳ -, Κῦρος. 
ἔπεμπε βίχους οἴνου ἡμιδεεῖς.““ ἔστι δὲ φαν- ποτήριον, 
κατὰ τὸν Παριανὸν Πολυδεύκην. 

ΟΒΟΜΒΎΥΖΙΟΣ: ϑηρίκπλειον “Ῥοδιακόν. οὗ περὶ τῆς 
ἰδέας “Σωκράτης φησὶν »Οἱὲ μὲν ἔχ φιάλης πίνοντες ὅσον 

ϑέλουσι τάχιστ᾽ «παλλαγήσονται, οἱ. δὲ ἐκ βομβυλιοῦ κατὰ. 
μιχρὸν στάζοντες.““ ἔστι. δὲ καὶ ζῶόν. τι-. 

ς ΒΡΟΜΙΑ͂ΔΕΣ. ἔκπωμα ὅμοιον τοῖς μαχροτέροις τῶν 
σξόψαν. ἰὼν 
ἘΝ: ὑἱν ῬΑΜΜΑΤΙΚΟΝ ἘΚΠΩΜΑ͂, τὸ γράμματα 
ἔχον ἐγκεχαραγμένα. “ἄλεξις 

Τὴν ὄψιν εἴπω τοῦ ποτηρίου γέ σου 

Βῆσσα] βῆσαν δι᾽ ἑνὸς σίγμα γραφομένην δχ ποὺ Ιο00 πιοιηοχδέ Ευβέα-. 
ἐμϊὰ5 Ῥ.- 1405, 15. βῆσαν Ἡφάγ]ὺ5 παρθδέ Ρ. 497 ἁ. 

784 ὁ. κεραμίων Βομινοῖρη. ΒΟ θΘθδξαν εἰν τ δι ἴδιον]. 
ον , ἐλ εὐ 

ἐδίᾳ ΓῈ δὲ οοαϊοθα ΓΘΥΙ δὲ ΕΟ ΒΟ ΘΙ, 

784 ἀ. Δῖκος] ϑουιθοθαΐαν βίκος. ᾿Αναβάσεως πρώτῳ] Οδρ. 
9.,»5,.. Βομβυλιός] βομβυλίος Ο, 65. δοοροπέι οαγΓροέ. βομβὺυ- 

λιοῦ]. δογιθοθαΐιν βομβυλίου. στώζοντες)ὴ οτνάζοντας ἈΟΡΡΙΟΙ5. 
Ορδβειναίί, Ρ. 29. ΑἸΟΧΙ 5. Κι, 1ς σου) σοὺ ὅοἶννν οἴ 8}. 



ο : 14 1043 

3:66 πρώτιστον. ἣν γὰρ στρογγύλον, μιχρὸν πάγυ, 
ἊΝ παλαιὸν, ὦτα συντεϑλασμένον. σφόδρα, 

ἔχον κύχλῳ. τε. γράμματ᾽. 1. ἄρά γ᾽ ἕνδεκα 
χρυσᾶ δ: σωτήρος; Ἡ οὔχ, ἄλλου μὲν οὖν.᾿ 

τοιοῦτον εἴδομεν ποτήριον γραμματικὸν ἀναχείμενον ἐν 
“Καπύῃ τῆς Καμπανίας τῇ. “ρτέμιδι ἀργυροῦν, ἐχ τῶν 
᾿Ὁμηρικῶν ἐπῶν κατεσχευασμένον χαὶ ἐντετυπωμέναω ἔχον 
τὰ ἔπη χρυσοῖς γράμμασιν » ὡς τὸ “Νέστορος ὄν. ᾿«Ιχαιὸς 
δ᾽ ὁ τραγικὸς ἐν ᾿Ομφάλῃ καὶ αὐτὸς περὶ γραμματιχοῦ 
ποτηρίφυ ποιεῖ τρὺς “Σατύρους τάδε λέγοντας 

ῇ Ὁ δὲ σκύφος μὲ τοῦ ϑεοῦ καλεῖ πάλαι, 
τὸ γράμμα “φαίνων; δέλτ᾽ ᾿ ἰῶτα, καὶ τρίτον 
ὦ γῦ τό τ᾽ ὦ πάρεστιν, οὗ χἀπουσίαν 
ἐκ. τοὐπέχειγα σὰν τό τ᾿ οὐ κηρύσσετον, 

ἐν τούτοις λείπει τὸ ὁ στοιχεῖον. ἐπεὶ πάντες οἱ ἀρχαῖοι 
τῷ οὐ ἀπε ἐχρῶντο οὐ μόνον ἐφ᾽ ἧς νῦν τάττεται δυνά- 

467μέως, ἀλλὰ καὶ ὅτε τὴν δίφϑογγον διασημαένει διὰ τοῦ 

οὐ μόνου γράφουσι. παραπλησίως δὲ χαὶ τὸ εἰ γράφουσιν, 
ὅταν καὶ χαϑ'᾽ αὑτὸ μόνον ἐκφωνῆται καὶ ὅταν συζευ-- 

γνυμένου τοῦ ἰῶτα. χὰν τοῖς προκειμένοις οὖν οἱ «Σάτυροι 

406 6. Ψ. 4. Ροβέ γράμματα 5Βο ρεΥρῚΕ ορίτομθ, Ὅτι πάντες οἱ 
ἀρχαῖον τῷ οὐ ἀντὶ τοῦ-ο στοιχείου προσεχρῶντο, παραπλησίως δὲ καὶ 
τῷ εἰ ἀντὶ τοῦ ε, σὰν δὲ ---. ἄρα] Τ1λθτὶ ἄρα. ΨΥ. 5. Ῥοϑὲ 

σωτῆρος Ψ], ἱπέοσιπέ χρυσοῦ δὲ οὕτω ϑαυμασίου, ὡς τὸν παρ᾽ αὖ-- 

τοῖς αὐτῷ παραβαλλόμενον οὐδὲν διάφορον εἶναι χαλκοῦ, 46 ἴῃ ΑΒΡ 

ΟἸἶ5858 ΘΧ ΘρΙἕοπὶθ ἐθ πιο ἡΠδέα βαπέ: υἱάθ Ρ, 781 ο. ἐν Καπύη) 

Οοπῇ, Ρ. 489 ". ἐντετυπωμένον ΒΥ. ἐκτετυπωμένον 1, οἰ δομυνοῖρῃ, 

φοαϊῖο. ἘρῸ ἐντετυπωμένα φοΙτοχὶ οχ 489. ἔχον τὰ 1, εἐ 489. 
ἔχοντα ΡΥ. 

406 ἢ, . 1. τορϑεϊξυν Ρ, 498 6. με] μετὰ Β, Ψν. 2. 
φαίνων ουρί8 Ἐπιοπᾶ. το}, 1. Ρ. 852. 11 γῚ φαῖνον. δέλε᾽, 

ἐῶτα] ὃ, «. Β. ν. 3. ὦ ΑΒ. ΡΥΓΠ,. γὺ] ΤΛΌΕΙ ν. τόφυ 
Τουρῖι5, 10 τὶ τοῦ υ. ςςΟ οὗ κἀπουσίαν Ῥογδοπυβ ἰπ ΜΙ Β0 6} 1 απ, 
Ρ. 242. 1)180}1 κοὐκ ἀπουσίαν. ΥΨ΄. 4. ου ΑΒΡ, ο ὙΙ, δὲ δογγθοίυ Ὁ, 

κηρύσσετον Ψ],. κήρυσσε τὸν Ῥ. κήρυσσε τὸν Β. ἀρχαϊοι] 

ἀχαιοὺ ῬΥΨΤ,. Οονγοοίαπι οχ θρίζοπιθ. τῷ οὐ ΑΒΥ͂, τὸ ου ΒΡ. 
τῷ ο 451}. "ω, ᾿ τι 

407 ἃ. τοῦ οὐ μόνου ΑΒ. τοῦ οὐ μόνον ΡΥ͂. τοῦ ο μόνον ΒΑ 51}. 1,. 
τὸ εἰ Δ΄, τὸ νυ ΡΠ. 

ΑΤΗΕΝΆΕυ5, ἢ]. 07 
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τοῦ Διονύσου τὴν τελευταίαν συλλαβὴν διὰ τοῦ ο μόνου,. 
ὡς βραχέος ἐγκεχαραγμένου, ἐδήλωσαν ὅ ὁτι συνυπακχούεσθαι 
δεῖ καὶ τὸ υ, ἐν᾿ ἥἦ Διονύσου. τὸ δὲ σὰν ἀντὶ τοῦ σίγμα 

Δωρικῶς εἰρήκασιν, οἵἱ γὰρ μουσικοὶ, καϑάπερ πολλάκις 

᾿Δριστόξενός φησι, , τὸ σίγμα λέγειν παρῃτοῦντο διὰ τὸ 
Ρ σχληρόστομον εἶναι χαὶ ἀνεπιτήδειον αὐλῷ" τὸ δὲ ῥῶ διὰ 
τὸ εὔχολον πολλάχις παραλαμβάνουσι. καὶ τοὺς ἵππους 

τοὺς τὸ Ο ἐγκεχαραγμένον ἔχοντας σαμφόρας καλοῦσιν. 
“Αριστοφάνης “Νεφέλαις 

Οὔτ' αὐτὸς οὔϑ᾽ ὁ ξύγιος οὔϑ᾽ ὃ δαμμρήφαις. 
καὶ Πίνδαρος δέ φησι 

Πρὶν μὲν εἷρπε σχοινοτένειά τ᾿ ἀοιδὰ 
χαὶ τὸ σὰν “κίβδηλον ἀπὸ στομάτων. 

μνημονεύει δὲ τοῦ γραμματικοῦ ἐχπώματος ὡς οὕτως χα- 
λουμένου Εὔβουλος ἐν ᾿Νεοττίδι οὕτως 

ς Μισῶ κάκιστον γραμματικὸν ἔχπωμ᾽ ἀεί, 
ἀτὰρ ὡς ὅμοιον οὑμὸς υἱὸς ᾧχετο 
ἔχων φιάλιον, τῷ δὲ πολλὰ ἰνήμαρβ 
ὅμοια. 

ΘΙΡΑΣΎ. 4.142. Φιλητᾶς ἐν Δ ϑξὸν Μεγαρέας, οὕτω 
φησὶ καλεῖν τὰ ποτήρια. γυάλας. Παρϑένιος δ᾽ ὁ τοῦ 

Διονυσίου ἐν πρώτῳ περὶ τῶν παρὰ τοῖς ἱστοριχοῖς λέξεων 
ξητουμένων φησὶ δ, Τυάλας : ποτηρίου εἶδος ᾿ ὡς Μαρσύας 
γράφει ὁ ἱερεὺς τοῦ “Ἡρακλέους, οὕτως «Ὅταν εἰσίῃ ὃ 
βασιλεὺς εἰς τὴν πόλιν, συναντᾶν οἴνου πλήρη γυάλαν 
ἔχοντά τινα, τὸν δὲ λαβόντα σπένδειν." 

συλλαβὴν οι. Β. βραχέος ἈΡ, βραχέως ὙΤ,. σίγμα ΔΌ. σ 
ΡΥΙΠ. οὗ γὰρ] οἱ δὲ ΡΕ σίγμα ΔΌ, οἴγμα ῬΥΙ,, πολλάκις 
᾿Αριστόξενος] πολλάκις οηϊ. Ὁ, 

67 ᾿. τὸ (1 Τυἱδυὶ τὸ σ. Ἱνεφέλαις] . 122. χαὶ Πίν-- 
δαρος} καὶ οπι. Β. θ)6 ΒΙπάδγὶ ἔγασπιθηίο ἀϊσέμπι δ Χ. νυ. 45 ς, ἴ.1- 
ΒΡῚ ἦρπε σχοινοτενείατα οἶδα. Ἱγεοττίδι) νεόττιδι ΒΡ, οὕτως οπι.Β. 

407 ς. Ὗ. 1. ἔχπομα (ἔκπωμα Α) εἶα τ᾽ ἀρ ὡς ῬΥΠ,, Οοτγτοχὶξ 
Ῥουβοηιβ. Υ. 3. γίγνεται] ϑοιθο θα γίνεται, Τυάλας 
δοιννοῖρ}. γυάλα Ο, γύαλα ΡΥ, εἰ, υὧὐ νἱάδίαγ, Α, οαΐα5 ἱπ πιᾶι- 
δ΄ῖπο Ἰοπηπιὰ περὲ γύλης Θδ5έ, Φιλητῶς] φιλίτας Β΄ αἱ 53ο]6(. 

οὕτω) οὕτως Ἐ, διονυσίου Β, διονύσου ῬΨΤ.. Οοπῇ, ν. 50] ἃ. 

ἡρακλέους ΑΒ. ἡρακλέος ἘΥ͂Τ,. Ὠς γυάλᾳ μᾶθο Βαδεὶ Ὁ, 

γυάλα, ποτήριον μεγαρικόν, οἴνου πλήρη γυάλοις ἔχοντα τινά, 
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ἃ τῷ 39, 4ΕΙΝΟΣ. [Ὅτι καὶ τοῦτο ποτηρίου ὄνομα] Διο-. 
νύσιος. ὃ “Σινωπεὺς ἐν “Ξωζούσῃ καταλέγων ὀνόματα πο- 
τηρίων μνημονεύει 'καὶ τούτου λέγων οὕτως 

“Ὅσα δ᾽ ἐστὶν εἴδη, ϑηρικλείων τῶν καλῶν, 
γύναι, δικότυλοι » τριχότυλοι, δεῖνος μέγας, 
χωρῶν μετρητὴν; χυμβίον, σκύροι, ῥυτά" 

ποτήρι᾽ ἡ γραῦς, ἄλλο. δ᾽ οὐδὲ ἕν βλέπει. 

Κλεόνϑης δ᾽ ὃ φιλόσοφος. ἐν τῷ περὶ μιεταλήψϑθως ἀπὸ 

ε τῶν κατασχευασάντων φησὶν ὀνομαυϑιῆναι τήν τὲ ϑηρί- 
χλειον χύλιχα καὶ τὴν δεινιάδα. ΖΞέλευχος δ᾽ εἰπὼν ἐχπώ-- 

ματος εἶναι γένος τὸν δεῖνον παρατίϑεταν Στράττιδος ἐκ 
Μηδείας 

Οἶσϑ' ᾧ προσέοικεν, ὦ ἐπξων: τὸ βρέγμα σου; 
ἐγῴδα" δείνῳ περὶ κάτω τετραμμένῳ. ᾿ 

“Δρχέδικος δὲ ἐν Διαμαρτάνοντι παράγων οἰχέτην τιγὰ περὸ 
ἑταιρίδων διαλεγόμενον ΨῊΝΝ Ἷ 

Δι ἱκοστράτην τιν᾽ ἤγαγον πρώην σφόδρα 
γρυπὴν, «Σχοτοδείνην ἐπικαλουμέγην, ὅτε 

407 ἃ. 4εῖνος] ῬΙαγὰ ὁχ πος οδρὶέα δέξυ]ε ἘΠαβέδε 5. Ρ. 1207, 
9. ἴῃ Ο ποὺ ἐβὲ ὀᾶριτ5 ἱπίξυπι, ϑηρίχλειον καὶ δεινεάς: ἀπὸ τῶν 

᾿ " 
σκευασμάτων ἔχουσι τὰ ὀνόματα. λέγεταν δὲ καὶ δεινιὰς καὶ δεῖνος (δῖνος 
ορίε, Ἠοθβοδ6]. οὲ Ἐδέμ 5) ἀρχέδικος νικοστράτην τινὰ ---, ὅτι 
καὶ Α. ΑΡοτδὲ ὅτι. ϑθοϊυβδι δαυΐθπι ἐθέαπι πος Ὅτι --- ὄνομα, . 
μνημονεύειν καὺ τούτου λέγων οὕτως οτη. Β, ψ. 3. μετρητὴν] ϑοιΐ- 

Βεραΐαν μετρῆτην, ῥυτὰ) Οοπῇ, ν. 4907... ΠἈΚλεάνθης] ΜΘ 
Ῥ. 471 ". 

407 6. δεινιάδα] Αἰμοπδοῖ ουσόσοπι ποίαν δομινεῖρη. δεινεὰς 
Θηΐμὶ ΘΔ] Θαπηθ τ ΒΡΘΌΪ65 6ϑέ, ἐχπώματος 1.. ἐκπόματος ΡΥ. 

στράττιδος Β. δου! θεθαΐίαν Σεράτεδος. ὀ1Π]Πηδείας] μηδείης Β. 
περικάτω ΡΥ͂. περὶ κάτω 1,. περί ἀτω Β, Ῥμοέϊαβ 16χ. Ρ.41 8,4. 

; ε 
περι κάτω (πκάτω οοἄρχ: γἱάρ ΠοΡγδουτι Ρ. 708.) τραπήσεται: 
ἀντὶ τοῦ περιτραπήσεται χάτω" συνήϑως λέγουσιν. τετραμμένῳ ΑΒΡ, 
τετρημένῳ 1. Δτομοάϊοι Ψ. 2. γρυπὴ»] γρυπτὴν ΒΡ, σκοτὸ-- 

ἐν 

δείνην Ψ1,. σχοτοδεινὴν ΒΡ, σκοτοδίνην Ὁ. σκοτοδίνην Ἐϊιυϑέαξῃιϑ 
φ. 1207, 12, 

675 
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ἢ ἐδεῖνόν ποτ᾽ ἦρεν ἀργυροῦν ἐν τῷ σχύτῳ. 
Β. δεῖνον: κ΄ « « δεινὸν. ὦ ϑεο. 

ἔστι καὶ γένος ὀρχήσεως, ὡς ᾿Ζπολλοφάγης ἐν Δαλίδι παρί- 
στησιν οὑτωσὶ. δεῖνος [τι δεῖνοξ] καὶ καλαϑίσκχος [οὗ- 
τοσί].“ Τελέσιλλα δὲ ἡ ̓ Αργεία χαὶ τὴν ἅλω καλεῖ δεῖνον. 

Κυρηναῖοι δὲ τὸν ποδονιπτῆρα δεῖνον. ὀνομάζουσιν, ὡς 
Φιλητᾶς φησιν ἐν ᾿Ατάχτοις. 

408 33. ΔΕΠΑ͂ΣΤΡΑ. Σειληνὸς καὶ Κλείταρχος ἐν Γλώσ- 
σαις παρὰ Κλειτορίοις τὰ ποτήρια καλεῖσθαι. ᾿Αντίμαχος 
δ᾽ ὁ ὁ Κολοφώνιος. ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος φησὶ 

Πάντα μάλ᾽ ὅσσ᾽ “Ἄδρηστος ἐποιχομένους ἐκέλευσεν 

δεξέμεν" ἐν μὲν ὕδωρ, ἐν δ᾽ ἀσχηϑὲς μέλι χεῦαν 
ἀργυρέῳ κρητήρι, περιφραδέως χερόωντες" 
γώμησαν. δὲ δέπαστρα ϑοῶς βασιλεῦσιν. ᾿Ξχαιῶν, 
ἐνσχερὼ ἑστιόωσι » καὶ ἐς λοιβὴν χέον εἶϑαρ 
χρυσείῃ προχόῳ. 

χαὶ πάλιν 
"4λλοι δὲ χρητῆρα πανάργυρον. ἠδὲ δέπαστρα 

ἐν 
4607 ἢ Ν. 3. δεῖνον) δῖνον Ἐπβία!ῖυ8. .Εό σχότῳ] σκοτῳ (, 

σκότῳ Ἐξυδίδίμ!ι8. Ψ. 4. ἵἹπάϊοανὶ Ἰδοιπᾷπι. δεῖνον δεινὸν Ὁ οέ 

Ἐππέαι ἶιι5. δεῖνον καὶ δεινὸν ΡΥ. δεινὸν καὶ δεῖνον ἴ,. δαλίδι ΑΒ, 
ϑΘαυλίδι ῬΥΙ,.. Ψιάρ αἀ ΠῚ, ν. 114 (, , δεῖνος τὸ δεινος Ἀ. δεῖνος 

᾿ φὴς (τίς Ῥὴ δεινὸς ΡΨ... ὅϑϑοϊυβὶ ααδο ἴῃ Ἰοοαπι 81 Θπαπι ἱπιπι!ρ ἃ" 

τυπί, δογίθοπάυπι νἱἀθέυν ἔστι καὶ γένος. ὀρχήσεώς τι δεῖνος, ὡς Απολ- 
λοφάνης --- παρίστησιν οὑτωσὶ ,,Ζ]εἴνος καὶ καλαϑίέσκος."ς οὕτοσὶ εχ οὕὗ-- 

τσὶ τοροίίαηι, καλαϑίσκος] καλαιϑίσκος Β, Τελέσιλλα] τε- 
" 

λεσίλλα Ῥ. ᾿Αργεία] ἄργια Β, καλεῖ δεῖνον) καλεῖ δεῖνον Ὁ. 
δῖνον οἰΐατπη Ἐλιβέδε 5 ἸΘοέ, Φιλητᾶς] ϑουϊθουαΐαν ἐδιλήτας. 
φιλίτας ΒΡ, ᾿Ατάκχτοις ϑοῖνν οἶριι: ΤΑΡΥῚ ἀττικοῖς. 

408 ἃ. δέπαστρα Δ. δέπαστρον ΡΨ. Τοΐαπι οἀραξ οπι, Ὁ. 
σειληνὸς Β. σιληνὸς ΒΎΙ,, Ν. 1. ἄδοηστος Α. ἄνδρηστος Β. ἄδρα- 

οτος ΡΥΙ,. Ν. 2. ῥεξέμεν Ψ],, ῥεξαίμεν ΒΡ, ῥέξαι μὲν Δ, 

χεῦαν 806] ΠΥΡΊ Β Ρ. ὅ8, χεῦε ῬΨΤ,, χεῦεν Β. ν. ὃ, χρη- 
τὴρι] κρατῆοι Β. χκερύωντες ὁπ). Β΄. 

408 ν. Ψ. 8. ἐνοσχερὼ Ἰδοοθϑῖα5 Ρ. 5]. ἐκ χερὼς Δ. ἐν χερὸς ΡΥ͂. 

ἐκ χερὸς 1.. «ἑστειόωσνι ϑδομνν οἷσι, ἑσφεῷσι. ΒΡ, εἰστιῶσι Υ. εἷ- 

στιῶσι ἴ,. χέον Ψ!». σχέον ΒΡ. ἄλλοι Α. ἄλλος ΡΥ. ἄλλοις ἴ, 

κρητῆρτ] κρατῆρα Ῥ. ηδὲ Β. ΤἸωοροραίυν ἠὲ. 
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ἀμ οἰσόντων. χρύσειω, τά τ᾽ ἐν μεγάροισιν ἐμοῖσι 

. χείαται. 

χὰν τοῖς ἑξῆς, δέ φησι 
Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ ἀσκηϑὲς κελέβειον 
ἔμπλειον μέλιτος. τό ῥά οἱἑ προφερέστερον εἴη. 

ο 84. “ΔΚΤΥΖ ΤῸΝ ἔκπ ἔχπωμα οὕτως χαλούμενον παρὰ 
Ἴωνι ἐν ᾿Ἡγαμέμνονι 

Οἴσει δὲ δῶρον. ἄξιον δραμήματος, 
. ἔχπωμα δακτυλωτὸν ̓ ἄχραντον πυρὶ, 
“Πελίου μέγ᾽ ἄϑλον, Κάστορος δ᾽ ἔργον ποδῶν. 

᾿ἐπιγένης μὲν οὖν ἀχούει τὸ ἄμφωτον ποτήριον, εἰς ὃ οἷόν 
τε" τοὺς δακτύλους διείρειν͵ ἑκατέρωθεν, ἄλλοι δὲ τὸ ἐν 

κύκλῳ τύπους ἔχον οἷον δακτύλους, 5) τὸ ἔχον ἐ βοχὸς, οἷα 

τὰ Σιδένια ποτήρια, ἢ τὸ λεῖον. ἄχραντον δὲ 7 πυρὶ παρὰ 

ἃ τὸ ᾿ Ομηρικὸν ,, ,Απυρον χατέϑηχκε λέβητα.“ τὸ ἐπιτήδειον 
εἰς ψυχρῶν ὑδάτων ὑποδοχὴν, ἢ τὸ πρὸς ψυχροποσίαν 
εὔϑετον. τινὲς δὲ τὸ χέρας. περὶ δὲ τὴν Μολοσσίδα οὗ 
βόες ὑπερφυῆ ἱστοροῦνται κέρατα ἔχειν" περὶ ὧν τῆς κα- 

τασχευῆς Θεόπομπος ἱστορεῖ. ἐξ ὧν πιϑανὸν χαὶ αὐτὸν 

ἐσχηχέναι. πλησίον δὲ τῆς Μολοσσίας ἡ Ιωλχὸς, ἐν ἡ ὁ 

ἐπὶ Πελίᾳ ἀγὼν ἐτέϑη. βέλτιον δὲ λέγεεν, φησὶν ὁ Δίδυ- 

μος ἐν τῷ τοῦ δράματος ἐξηγητικῷ, ὅτι ποωρήχουσεν ᾿ϑμή- 
ρου λέγαντος 

Πέμπτῳ δ᾽. ̓ ἀμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον ἔϑηχεν. 

“Ὡς 

“μεγάροισι νόμοισι χείαται Ῥ, χείωται] χεῖται Β' δέ φησι οπι. Β, 
Καὶ χρύσεια] ΗἨρ5. νοιϑὰ8 τοροίϊέ ῥ. 479 ε. χελέβειον]} 

καὸ λέβειον Β. 

468 -. Υ. 1. Οἴσει δὲ] οἷσι καὶ Β. Ψ. 2. βεία!ε Ἐπί α5 
Ῥ. 1300, 8. ᾿Επιγένης ἵ,. ἐπιγμένης ῬΥ. ἐπιμένης ΑΒΟ. διεί- 

ρεεν Ο, οριἕοπιθ ἨθθβομοΙϊ οὐ Ἐλιβέδεπῖυβο Ρ. 1800, 8. διαιρεῦν 

ΡΥΙ,. “Σιδόνια] σιδίνια Β.. τὸ “Θμηρικὸν] ΠΙαα. ψ, 207, 

408 ἀ. τὸ ἐπιτήδειον οι οΙΡΕ. τὸν ἐπιτήδειον ΟΡΥ͂Ι,, ἢ τὸ 
πρὸς ΑΒΟΡ, ἢ τὸν πρὸς Ὑ1Ι,, τὸν Θἐϊαπι ἴῃ Ο βυυρουβογιρέμπι. 
:μολοσοίδα ΑΒ6. μολοττίδω ῬΥῚ,. ὑπερφυὴ ἱστοροῦνται ἈΒ. ἕστο- 
ιτροῦνται ὑπερφυῆ ΡΥΨῚ, κέρατα ΑΒΟ, τὰ κέρατα ὈΥ , Θεόπομ- 
πος} Οοπΐ, ἡ. 470 ἃ. λέγει, φησὶν) λέγει σφίριν ῬΡΞΚ παρήκουσεν] 
Ἴων δἀά. ορίίοιιο. Πέμπτῳ] 1Ἰὰ 4. φ, 270. 
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ὁ ἔδοξε γὰρ ἔχπωμα εἶναι" ἐστὶ δὲ χαλκείον ἐχπέταλον λεβη- 
τῶδες, ἐπιτηδείως, ἔχον πρὸς ὑδάτων ψυ; χρῶν ὑποδοχάς. 
δαχτυλωτὸν δ᾽, οἷον κύχλῳ τὴν φιάλην κοίλότητα ἔχουσαν 
ἔνδοϑεν οἷον ἀρ Υ χων. ἢ ἐπεὶ περιείληπται τοῖς τῶν πι- 

“νόντων δακτύλοις. τινὲς δὲ ἀπύρωτον᾽ φιάλην τὸ χέρας" 

οὐ γὰρ, γίνεται διὰ πυρός. λέγοι δ᾽ ἂν ἰσὼς κατὰ μέετα- 
φορὰν ἔηπωμα τὴν φιάλην.“ Φιλήμων δ᾽ ἐν τοῖς ἀττικοῖξ 

ἔ ὀνόμασιν ἢ Τλώσσαις, προϑεὶς Καλπίς φησὶ »»δακτυλωτὸν 

4609 

ἔχπωμα χαὶ τὸ ἄμφωτον, εἰς ὃ ἐστιν οἷόν τε τοὺς δαχτύ- 

λους᾽ ἑκατέρωϑεν ἐρνς τίς οἱ δὲ τὸ ἔχον κύχλῳ δαχτυλοει- 
δεῖς τύπους τινάς." 

35. ΕΖΕΦΑ͂Σ. οὕτως ἐχαλεῖτο, ποτήριόν τι; ὡς 4α- 

μόξενός. φησιν ἐν Αὐτὸν πενϑοῦντι ᾿ 
Εἰ δ᾽ οὐχ ἱκανὸν σοι, τὸν ἐλέφανϑ' ἥχει φέρων. ; 
ὁ παῖς. Β. τί δ᾽ ἐστὶ τοῦτο, πρὸς ϑεῶν; «4. δυτὸν ᾿ 
δίχρουνον, ἡλίχον τι τρεῖς χωροῦν χύας, ; 
ἄλκωνος ἔργον. προὔπιεν δέ μοί ποτε 
ἐν Αυψέλοις ᾿Αδαῖος. ᾿ ᾿ ᾿ 

μνημονεύει τοῦ ποτηρίου τούτου χαὶ ᾿Ἐπίνικος ἕν Ὕπο- 
βαλλομέναις, οὗ τὸ μαρτύριον. ὑπὰρξξυ μι ἐν τῷ περὶ τοῦ 
ῥυτοῦ λύγῳ. ᾿ 

30. ΕΦΗΒΟΣ. τὸ καλούμενον ποτήριον ἐμβὰᾶσιχοί: 
ταν οὕτως φησὶ. χαλεῖσϑαι Φιλήμων ὃ ᾿4ϑηναῖος ἕν τῷ 

περὶ ᾿“ττικῶν ὀνομάτων ἢ Τλωσσῶν. “Στέφανος δ᾽ ὁ χω- 
μικὸς ἐν (ιλολάκωνέ φησε 

408 6. ἔχπωμα)] ἔχπομα Ῥ, ἐστὶ δὲ] ἐστὶ χαὶ Β. κοιλό- 
τηταὶ κοιλότητας Ἐπιδίαἰῃϊυ58 Ρ. 1300, 7. οπι 5815 ἡ --- δακτύλοις. 
ἢ Ὁ. ἣ Β. ἡ ΡΥ]... ἐπεὶ περιείληπταν Ὁ. ἐπιπεριείληπταν ΒΡ οἵ, 
τὑξ ορίπον, Α. ἐμπεριείληπται Ψ].. υλέγοῖ λέγε Ρὶ ὑϑον δ᾽] 
δ᾽ οπι. Β. Τλώσσαις) οι θοθαΐαν Τλώτταις. 

468 ἔ, Καλπίς)] τιπο Ἰοοὰπι οπι.. Ὁ, , ᾿διξέρειν οὐδινοναν, 

ΤΛΌΡῚ διαιρεῖν. Οοπῇ, ν». 468 ο. “ήαμῤξ ξένο 9} δημόξενος Β, 
αὑτὸν Α. αὐτῷ ῬΥΓΙ,. Ψ..1, Εἰ δ᾽ --- ὃ παῖς ὁπ. Ο. ἥκει τὐωμ 
ἥκειν ΕΥῚ.. 

469 ἃ. . 8. χωροῖν] χωρεῖν ΟογΓαὅϑ. χόας] χοᾶς δι Ἐπ- 
βἰαςηΐα8 Ὁ. 1280, 30, Υ. 4. δ. οπὶ. Ὁ. Υ. ὅ, ἀδαῖος ΑΒ. 

ἀδέος Ῥ, ἡδέως Ὑ1.. τούτου οι. Β. παρέξομαι] Ῥὲ 497 ἃ. 
ἐιιβασικοίταν)] ἐμβαϑυχύταν ἐπ Βδια Ῥ. ἌΤΗΝ θ᾿, . ποῦ Ὁ οἱ 

οΡἱτοπθ ΟΘΒΟΙ611). 
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᾿ Τούτῳ προέπιεν ὃ βασιλεὺς χώμην τινά. 
; 8. καινόν τι τοῦτο γέγονε νῦν ποτήριον. 

.4. κώμη. μὲν οὖν τίς ἐστι περὺ τὴν Θουρίαν. 
8. εἰς τὰς ᾿οδιαχὰς ὅλος ἀπηνέχϑην ἐγὼ 
καὶ τοὺς ἐφήβους, “Σωσία, τοὺς δυσχερεῖς. 

37. ΗΔΥΠΟΤΙΔΕΙΣ. ταύτας φησὶν ὃ “Σάμιος “2υγΞ: 
χεὺς “Ῥοδίους ἀντιδημιουργήσασϑαι πρὸς τὰς 4ϑήνησι 
ϑηρικλείους, 4ϑηναίων μὲν αὐτὰς τοῖς πλουσίοις διὰ τὰ 

᾿ βάρη χαλχευσαμένων τὸν ῥυϑμὸν τοῦτον, “Ῥοδίων δὲ διὰ 
τὴν ἐλαφρότητα τῶν ποτηρίων χαὺ τοῖς πένησι τοῦ κχκαλ- 

ς λωπισμοῦ τούτου μεταδιδόντων. μνημονεῦει δὲ αὐτῶν καὶ 
᾿Επιγένης ἐν ἩΗρωίνῃ διὰ τούτων 

ἱβυχτῆρα, κύαϑον, κυμβία, ῥυτὰ τέτταρα; 
ἡδυποτίδας τρεῖς, ἡϑμὸν ἀργυροῦν. 

ΣΣῆμος δ᾽ ἐν πέμπτῃ 4ηλιάδος ἀναχεῖσθϑαί φησιν ἐν Δήλῳ 

χρυσῆν ἡδυποτίδα ᾿Ἐχενίκης ἐπιχωρίας γυναικὸς, ἧς μνη- 

μογνεύει. καὶ ἐν τῇ ὀγδόῃ. «Κρατῖνος δ᾽ ὁ νεώτερός φήσει 

Πα αρ᾽ ᾿Δρχεφῶντος ἡδυπότια δώδεκα. 
38. ἩΡΑΚΆΕΙ͂ΟΝ. “Μείσανδρος ἐν δευτέρῳ Ἥρα-᾿ 

ἃ χλείας τὸ δέπας ἐν ᾧ διέπλευσεν ὁ Ἡρακλῆς τὸν ̓ Ωχεαγνὸν 
εἶναι μέν φησιν Ἡλίου, λαβεῖν δ᾽ αὐτὸ παρ᾽ ᾿Ὠχεαγοῦ 
Ἡραχλέα. μήποτε δὲ, ἐπεὶ μεγάλοις ἔχαιρε ποτηρίοις ὃ 

ἥρως, διὰ τὸ μέγεϑος παίζοντες οἱ ποιηταὶ καὶ συγγρα- 
φεῖς πλεῖν αὐτὸν ἐν ποτηρίῳ ἐμυϑολόγησαν. Πανύασις δ᾽, 

409 Ρ. Ψ. 2. τοῦτο Ἰδοορβίιϑ υ. 251. Τὐδυῖ νῦν τοῦτο. 
Ψν. 4. “Ῥοδιακὰς ἈὈΓοΒομίυ5 ὨΙΠποϊᾶδέ, Τπυογᾷ, Ρ. 661. Πῖὃθυ: δ᾽ 

ὁδιακὸς, Ψ. 5. δυσχερεῖς 1,. δίσχερις Β, δυσχερίς Ῥ. διχερεῖς Ψ. 
“Ηδυποτίδες] ἡδυπότιδες Β. «Τυγκεὺς] Οομῖ, ». 496 ἢ, 

αὐτὰς τοῖς πλουσίοις ὙΙ,, αὐτοῖς πλουσίοις Β. ἂν τοῖς πλουσίοις Ῥ. αὖ- 
τοῖς πλουσίως . πλουσίως Οπιῖ580 αὐτοῖς Ο. τὰ βάρη] τὸ βάρη Β- 

469 ο. μνημονεύει δὲ αὐτῶν καὶ οι. Β. διὰ τούτων οἵη. Β. 
ἘΡίβοηὶβ ρτίπια ὐοῦθα σορϑέϊέ ρ, 502 6. Ἐρίβϑηΐβ, ὅϑϑπιϊ δὲ 

Οτγαίπὶ ἐδβεϊπιοπῖα οπι. Ὁ. ψυχτῆρα 502. ψυχκτήρια ΡΥΤ,, ψυ- 
χτάρια Β. χυμβία) Ξύμβια ΒΡ. Σῆμος δ᾽] δ᾽ οπϊ. Β. 
Δήλῳ] δήμῳ Β. καὶ ἐν) κ᾽ ἐν Β. ἡδυπότια ΑΒΡ, ἡδυποτίδας 
ΥΙ.. “Ἡράκλειον ϑηράκλειον Β. ῬΙατα 6Χ ΒΟΟΊΟΟΟ 5ιπιμδῖξ Ἐαυ- 

βέδι 5 ν». 1032, 21. 
400 ἀἁ. δ᾽ αὐτὸ ΑΒ. δ᾽ αὐτὸν ΡΥΙ,... λαβεῖν --ο “Ηρωκλέα οτα, Ο. 

παρ᾽ ὠκεανοῦ Ὑ]|.. παρ᾽ ὠκεανὸν ΑΒΡ, 
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ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας, παρὰ Νηρέως φησὶ τὴν τοῦ Ἡλίου 
φιάλην κομίσα ἀὲ τὸν ὃ “Ἡρακλέα «καὶ διαπλεῦσαι εἶς ᾿Ερύ- 
ϑειαν. ὅτι" δὲ εἷς ἣν ὁ Ἡρακλῆς τῶν πλεῖστον πινόντων 

6 προείπομεν. ὅτε δὲ χαὺ ὁ ἥλιος ἐπὶ. ιήδεΡιν ΜΩΝΒΕΚΌΡα 

ἐπὶ τὴν δύσιν “Στησίχορος μὲν οὕτως φησὶν" 
᾿Δἕλιος δ᾽ Ὑπεριονίδας δέπας. ἐσχατέβαινε 

' “χρύσεον, ὄφρα δι᾿ ᾿χεανοῖο περάσας. 

ἀφίκοιϑ'᾽ ἱερᾶς ποτὶ βένϑϑον γυχτὸς ἀπεμρβον 

ποτὲ ματέρα χουριδίαν τ᾽ ἄλοχον ᾿ 
παῖδας τὲ φίλους. ὁ δ᾽ ἐς. ἄλσος ἔβα δδρνανός χα-: 

Ἑπτὰ τάσχιον. 

ἂ 

ξ ποσσὶ παῖς Διός. 
καὶ Δντίμαχος δ᾽ οὑτωσὶ λέγϑι. 

Τότε: δὴ εὔχρεῳ ἐν δέπαϊ 
᾿Ηέλιον πόμπευεν ἀγακλυμένη ᾿Βρύϑεια. 

καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾿Εἰλιάσιν Ἢ 
Ἔνϑ᾽ ἐπὶ δυσμαῖς ἴστυ 
πατρὸς ᾿ Ηἰφραιστοτυκὲς νϑι 

δέπας, ἐν τῷ διαβάλλει ἡ Ὁ: 
πολὺν οἰδιιατόεντα φέρει δρόμου εἶ 
πόρον οὐδ᾽ εἰς μελανίππου ΘΟ ἢ 
προφυγὼν ἱερᾶς νυχτὸς ἀμολγόν. 

409 6“, ΕΝ οὕτω Β. Ψ. 1. ᾿δέλιος ϑοιινείρη, [Γἰθτὶ 
ἅλιος, ν΄. 3.. ἀφίκουϑ᾽ ΒΙοπιῆο! ἀπ δὲ 8111. 1ἱθνῖ ἀφίκηϑ᾽. 
Υν. 4. τ δ᾽ Β. Υ. δ. δάφναισι] δάφναισοι Β΄ 

409 ἔ( Ν΄. 6. παῖς] πάϊς, νοὶ Ζιὸς παῖς ΒΙοπιῆ δ] 8. ἀντίμα-- 

χος δ᾽ Β,. ΑΒοτγδΐ δ΄. Απεπιδοῦϊ νοῦθα οπι. Ὁ. ἐν δέπα!] ἐνδέπα Β. 
᾿Ηέλιον] ᾿Ηελίου - ΒΙοπιο! 8 ἱπ ΠΙανῖο οἰαββῖοο. ἔδβο. ΜΠ: ρ. 

237. πόμπευεν δ!" οΙρἢ. πόμπει Β. πομιπεῖ Α,. πέμπει ῬᾺ πέμ- 
πεσχὲν ΔΙ... - 96 ΑΘβοθυ {τασηθπίο Ο Ροβέν πιὰ ἐδπέαπι υοῦρ ἃ 
παθϑὲ μελανίππου --- ἀμολγόν. Μ΄. 1. δυσμαῖς ἴσου] δυσμαῖσι σοῦ 
Οαβαυ)θοηιιβ. δυσμαῖσι τεοῦ ἘΤΟτΙπππτιβ πὶ ἀἰεβθνέδείοπθ ἀθ ἈΘΒΟΉΨΠ 

ἩἨδ] αι θιι5 Ρ, 11. ν. 2, πφαιστοευχὲς ἘΤΟΥπιδιιπιι5. Τὰ 1 ἡφαύ- 
στοτευχὲς, φιιοῦ Βομτνορ. δὲ 411 τὰ. Πφαιστοτυχὲς πταέαν ΘΡα πὲ. 

ν. 3. διαβάλλει ΒΡ, διαβάλλων 1, παι ἀπθῖθ.. οχ Μαβαγὶ σοπ- 
ἰθοΐαγα, Ν. 4. οἰδμιατόεντ᾽ ἀμφίδρομον πόρον͵ εἰς μελανίππου Ἠ6Γ- 
Πιᾶπῆν 8. ὁ Ψ. δ, οὐδ᾽ εἰς Ψ],, οὐδεὶς Ρ, οὐϑεὶς Β. Υ. 6. ἕε- 

ρᾶς ΛΟ, ἑμερᾶς Β, ἱμερτῶς ῬΨ.. Υ̓ 
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Ν ον υδθι Μίμνερμὸς δ᾽ ἐν. Ναννοῖ ἐν εὐνῇ φησι, χρυσῇ κατε- 
ο΄ σχευασμένῃ πρὸς τὴν χρείαν. ταύτην ὑπὸ “Ἡφαίστου τὸν 

Ἥλιον καϑεύδοντα πε τραιοῦσϑαι. πρὸς τὰς ἀνατολὰς, αἰνισ- 

σόμενος. τὸ κοῖλον τοῦ ποτηρίου. λέγει δ᾽ οὕτως 
᾿Ηέλιος μὲν γὰρ. ἔλαχεν πόνον. ἤματα πάντα. 

οὐδέ ποτ᾽ ἄμπαυσις γιίγμέτρα. οὐδεμία 
ἱἹπποισίν τὸ χαὶ' αὐτῷ, ἐπὴν ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηὼς 

᾿Ξχεανὸν προλιποῦσ᾽ οὐρανὸν εἰσαναβῇ- 
ν» τὸν μὲν γὰρ διὰ ξῦμα φέρει πολυήρατος εὐνὴ 

; κοίλη, Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη 

μοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος ἄκρον ἐφ᾽ ὕδωρ 
ο εὕδονϑ᾽ ἁρπαλέως χώρου. ἀφ᾽ ᾿Ἐσπερίδων, 
γαῖαν ἐς. «Αἰϊϑιόπων, ἵνα οἱ ϑοὸν ἅρμα καὶ ἵππου. 

10 ἑστᾶσ᾽, ὑψρὶ ᾿Ηὼς ἠριγένεια μόλῃ. 
ἔνϑ'᾽ ἐπέβη ἑτέρων ὀχέων “Ὑπερίονος υἱός. 

Θεόλυτος δ᾽ ἐν δευτέρῳ “Ὥρων ἐπὶ. λέβητός φησιν αὐτὸν 
ὁ διαπλεῦσαι, τοῦτο πρώτου εἰπόντος. τοῦ τὴν Τιτανομαχίαν 

ποιήσαντος. Φερεκύδης δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ. τῶν ἱστοριῶν προει- 
πὼν περὶ τοῦ εὐχεαγοῦ. ἐπιφέρειν, ,; "Θ᾽ δ᾽ Ἡρακλῆς ἕλχεταῦ 

ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ τόξον ὡς βαλῶν, χαὶ ὁ Ἥλιος παύσασϑαι 

κελεύει, ὁ δὲ δείσας παύεται. “Πλιος δὲ ἀντὶ τούτου δίδω- 
σιν αὐτῷ τὸ δέπας τὸ χρύσεον, ὃ αὐτὸν ἐφόρει σὺν ταῖς. 

470 ἃ. “7ίμνερμος] Ἐν, 8. Ρν. 423, ἐν ναννοῦ ἕν Ψ],. ἐν-αν- 
φοὐῦ ἐν ΑΡ, ἐν ἀννοιὲν Β... φῆσι χρυσῇ] χρυσῇ φησὶ Β... ὨδθΘ 
ΜΙπιπογπιΐ γ θυ βι 5. ποπηἶβὶ Ρᾶποα σϑῦρα παρθϑὲ δρίἰοπιθ; τοροίϊίᾳ 

80 Επυβέδίῃϊο Ρ. 1032, 27. Υ. 2. γίγνεται] ϑουθοθαία γένεται. 
Υ, 8. ἐπὴν Τ,.. ἐπεὶ ῬΥ. ι 

470". Υ. 6. κοίλη] κύλη Ἐπ5ιαπίιϑ.,, πο Ὁ. Υ. 7, ὑπό- 
πτερος ἩἨρυπίυβ δὰ Δρο]]οάον Ρ. 394. Γλρτὶ ὑπόπτερον. Υ. 8. 

εὕδονθ᾽" ΡΥΠ,, εὕὔδονθ᾽ ὅϑ᾽ (δϑ᾽ 8) ΑΒ, χώρου ΨΙ,. χοροῦ ἈΡ, 
χωροῦ Β. ν΄, 9. ἕνα οἱ ϑόον Ψ].. ἵν’ ἀλήϑοον ΒΡ. γ. 10. 
ἑστᾶσ᾽ ῬγαπΠοΟΙΚῖι5. 'π Ἀπα] θοί5. γ0]. 1, Ρ. 62. ἕστασ᾽ Β. ἑστᾶσ᾽ ΡΥ͂Τ,. 

ΨΟ.ῚΙ, ἑτέρων ΨΏ. ἑτερέων ΒΡ. ᾿ ϑεόλυτος ΑΒΡ, ϑεόκλυτος 

ὲ ΨΙ,. “ρων ϑοἸννν οἴ 5ἢ. 1ῖδει ὡρῶν. φησιν αὐτὸν -- ποιή- 
᾿ σαντος ὁπ. "Ὁ, 

470 ο. φερεκύδης δέ φησι ὅτε κυμαίνοντα τὸν ὠκεανὸν, ὅτε εἰς ἐρύ- 
ϑειαν διέπλει ἡρακλῆς, μυιροῦ κατετόξευσεν ἡραχλῆς, εἰ μὴ δείσας ἐπαύ- 
σατο Ὁ. βαλῶν 1,. βαλὼν Ὑ, βαλὸν Ῥ. χρύσεον] χρύσειον Ἐ, 

: αὐτὸν Ῥ οε (ἀβδυθοπιι8, αὐτὸς ΜΓ, ; 
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ἵπποις, ἐπὴν. δύνῃ 7) διὰ τοῦ ᾿Ωχεανοῦ τὴν νύχτα. πρὸς ἕ ἕω, 
ἵν᾿ ἀνίσχει. ὃ ἥλιος. ἔπειτα πορεύεται ὁ Ἡρακλῆς ἐν τῷ 

ἃ δέπαϊ τούτῳ ἑς τὴν ̓Ερύϑειαν. καὶ ὅτε δὲ ἦν ἐν τῷ πελά- 
γεῖ; ᾿Ωκεανὸς. πειρώμενος αὐτοῦ κυμαίγει τὸ δέπας φαν-- 
ταζόμενος. ὃ δὲ τοξεύειν αὐτὸν μέλλει, χαὶ αὐτὸν δείσας 
᾿Αχεανὸς παύσασϑαι κελεύει."“ 

40. ΗΘΑΝΙΟΝ. “Ἑλλάνιχος ἐν που μμΜαε οὕτως 

γράφει »»Διγυπτίων ἐν τοῖς οἴκοις χεῖται φιάλη χαλκῆ καὶ 
χύαϑος χαλκοῦς καὶ ἠϑάνιον χαλχοῦν, Ἢ 

ἩΜΙΤΌΜΟΣΣ. ἔκπωμα τι παρ᾽ ᾿ΔΑττικοῖς ἀπὸ τοῦ 
σχήματος ὀνομασϑὲν, φησὶ Πάμφιλος. ἐν Γλώσσαις: 

8 41. ΘΗΡΙΚΖΕΙ͂ΟΣ. ἡ κύλιξ, αὕτη ἐγκάϑηται περὶ 
τὰς λαγόνας ἱκωνῶς βαϑυνομένη ὠτά τ᾽ ἔχει βραχέα ὡς 
ἂν κύλιξ οὖσα. καὶ μήποτε "ἅλεξις ἐν “Ἡσιόνῃ ϑηρικλείῳ 
ποιεῖ τὸν “Ἡραχλέα πίνοντα, ὅταν οὑτωσὶ λέγῃ 

1: ἑνόμενος (φησὶ) δ᾽ ἔννους μόλις 
ἤτησε χύλικα, καὶ λαβὼν ἑξῆς πυχνὰς 
ἕλκει; κατανελεῖ; χατά τε τὴν παροιμίαν 

ἀεί ποτ᾽ εὖ μὲν ἀσχὸς, εὖ δὲ ϑύλακος 

ἄνϑρωπός ἐστιν». 

ὅτε δὲ κύλιξ ἐστὶν ἡ ϑηρίχλειος σαφῶς παρίστησι Θεό- 
ἔς φραστὸς ἐν τῇ περὶ φυτῶν ἱστορίᾳ... διηγούμενος γὰρ περὲ 
τῆς τερμίνϑου φησὶ :, Τορνεύεσθαι δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ κύλικας 

“ν᾽ ΓΑΛΡῚ ἥνιν, ὕνα Ἠεγπῖαθ. 6 ὃ “Ἡρακλῆς] ὃ οπι, Β. ᾿δέταϊ] 
᾿ δέπα Β. 

470 ἃ. οὕτως γράφεν οπ|, Β. ἠϑάνιον] ἐϑάνιόν Β. 
χαλκοῦν] ϑδουθεθαΐαν χάλκεον. 

470 6. Θηρίκλειος] Ἐπέαιπῖυ5 Ρ. 1153, 42. ΑΙΟχΙ 5 ἔο- 
Ββεϊπιοηΐαπι ἧπ ἤποπι ἀἰβρυίαίοπὶβ ἄρ ἐπουῖο]οἷβ σοϊθοῖε Ο ΠῚ. γ γθ15 

, ἄλεξις περὺ ἡρακλέους φησὶ γενόμενος δ᾽ ἔννους μόλις ἤτησε κύλικα καὶ 

λαβὼν ---. ϑηρικλείῳ} ,,4111 ἐν ϑηρικλείῳ.ς ΟΑδδιθοπα8Β. 
ὅταν οὑτωσὶ λέγῃ οπι. Β. λέγη] λέγειν Ῥ. Υ. 1. ἔννους Ὁ. εὔ- 
γους ΡΥΠ,, εὔννους (510) Β. Υ. 2. κύλικα Ο. χκίλη» Ὑ1ω. κοίλην 
κύλην ἀε]οίο κοίλην Ρ, Υ. 4. ἀεί] δου θαξαν αἰεί. ς 

π΄ 470 ἢ, περὸ φυτῶν] Υ. 3, 2. ν. 180. τῆς τερμίνϑου) τῆς 
οἱ. Β. δὲ ἐξ Β οὐπι ὙΠοορμιαβίο, 1 ροθδίιν χαὺ ἐξ, καὶ 

οἴ, ἢ, χαὶ κύλικας Β' ααὰ ΤΠΘΟΡΙ δέου ΑΡογὰξ σαὶ 
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ϑηρικλείους γ, ὥστε μηδένα διαγνῶναι" πρὸς τὰς 'χερα- 
μέξας.“ χατασχευάσαι δὲ λέγεται τὴν κύλικα ταύτην Θηρι- 
χλῆς ὃ Κορίνϑιος κεραμεὺς ̓  ἀφ᾽ οὗ κχαὶ τοὔνομα ἔχει, 
γεγονὼς τοῖς ̓ χρόνοις χατὰ τὸν χωμιχὸν “Δριστοφάνη. μή: 

μονέύει δὲ τῆς κύλιχος Θεόπομπος μὲν ἐν Νεμέῳ οὕτως 
Χώρει. σὺ δεῦρο, Θηριχλέους πιστὸν τέχνον, 

᾿χένναϊον εἶδος, ὦ ὄνομά σοι τί ϑώμεϑα; 
471. ἀρ᾽ εἶ κάτοπτρον φύσεος; ἢν πλῆρες δοϑῇς, 

οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο. δεῦρο δὴ. γεμίσω σ᾽ ἐγώ." ᾿ 
5 γραῦ. Θεολύτη, γραῦ. Β. τί με καλεῖς σὺ, φίλτατε; 
ΒΒ, ἵν᾽ ἀσπάσωμαι. δεῦῤο παρ᾽ ἐμὲ Θεολύτη. 
παρὰ τὸν νέον ξύνδουλον. οὑτωσὶ καλῶς “ 
σπινϑὴρ ταλὰα σπειραιῖς μέγαν τοιοῦτό τι 
φιλοτησίαν. δέ σοι προπίομαι. 

10 δέξαι" πιοῦσα δ᾽ ὁπόσον ἂν σοι ϑυμὸς ἢ, 
παράδος τὸ πρῶτον. ᾿ 

" Κλεάνϑης δ᾽ ἐν τῷ περὶ μεταλήψεως συγγράμματί φησι 
ὑπ ν τοίνυν εὑρήματα, καὶ ὅσα τοιαῦτα ἔτι χαὶ τὰ λοιπά 

ἐστιν, οἷον ϑηρίχλειος, δειγιὰς, ἱφιχρατίς" ταῦτα γὰρ 

τὰς κεραμέας] τοὺς χεραμέας Β. μνημονεύει δὲ τῆς πύλικος οπι. Β., 
μὲν δὲ οὕτως οπι, Β, θὲ ὙΠοοροπιρὶ ἔγαρτηθπέο ποπηϊϑὶ 

ῬΥΪπιᾶ νεῦρα χώρει --᾿ γεννοῶον ἀοα 1 δρΙζοπια. ν. 1. Λά Βυπο 
ὙΘΓΒὰΠι ΓΕΒΡΟΧΙ5856 ϑαϊάδπι πὶ Θηῤικλέους τέκνον δπποέανϊε οι νυν οἰ ΘΕ, 

ΡΝ. 2. ὄνομα Β, ϑουθερθδίαν οὔνομα. τί ϑώμεϑα' Οαβδα- 
Ῥοπιι8. τιϑώμεϑα ΜΠ. ποβώμεθα ΑΡ, τοϑώμεϑα Β, ᾿ 

471 ἃ. Υ, 3. ἀρ᾽ εἰ Οοτα 8 δὲ “Ῥογβοπὰβ δὰ ̓ ΑἩβίορῃ. 'Ανρ5 
813. Ρ. 180. Ταῦτ ἃ ἄρει. (ἀρεικάτοπτρον Β.) φύσεος] ΓΙΛΌΥΙ φύ-- 
σεως. Ψ. 4. ἄλλο] ἄλλου Β.. δὴ, γεμίσω, ἈΒΓοδομία5. Ὠ11- 
οἰάδέ, Τπυογνά. Ρ. 97. Γῖθτὶ δή γε μισῶ. Ὑ. ὅ. φώτατε Ῥοῖϑο- 
πι5, Τιορσοθαΐέαγ φίλτατε. Υ. 6. ἵν᾽ Ῥογβοπυβ, Τωορεβδξιν τίν΄. 

ΕΥ̓͂, 8. ταλα͵ Α. τ᾽ ἄλλα ΡΥ. σπειραις μεναι Α. σπειραι-- 
᾿σμέναν Β. σπειραίμεγαι ῬΥῚ,. ΨΙάΟ ἀηποέδέϊοπθπι. Ὁϊείπιαα. οοΓ1-- 
ΤΡ ἸΒΒΙ ΠῚ ὙΘΙΒΙΙ5. ΞΥΠΑΡὰ6 δα γϑγϑαπὶ 9 Ῥοχεϊποπέ, Ἧς αΣ προ- 

πίομαι Ψ]1,. προσπίομαι ΒΡ, Ψ. 10. δέξαν ΒΡ, εοοἄοχ ἩἨσυτχα]αι-- 

ΠῸ5 Θέ, πΙδὶ Οπηπῖα [αΠΠππέ, Α. ΓΑΑν, γ1,: ᾳυὰο Νίασβανι 1πέογροΪὶἃ-- 

(10 6856 υἱάθέωυν, πιοῦσα] ποιοῦσα Β. ἢ Οδβδαθοηιβ. ἢ 
ΡΥ. Ὑ. 11. παράδος ΑΒ, πάροδος ΡΥΨῚ,. , 

471 Ὁ. Κλεάνθης] ὙΙΔ6 Ρ. 467 6. δ᾽ ἐν τῷ περὶ] ἐν περὶ Β. 
συγγράμματί φησι οπι. , ΟἸ απέ!58 νϑυθὰ οπι, Ὁ. δεινιὰς 

ΤΠ, δεινίας ῬΥ͂, ἐφικρατίς Τωθορατάιι8 ἐγρειηρε Χ, 1. οἕ Θάβαιι- 
θοπιι8. δὶ ἐφικράτης. 



054 Ι͂᾿ 

πρότερον. συνιστρρεῖν. τοὺς "εὑρόντας. φαίνεται. δ᾽, ἔτι καὶ 
νῦν" εἰ δὲ μὴ ποιεῖ τοῦτο, μεταβεβληκὸς ἄν. εἴη. μιχρὸν 
τοὔνομα. ἀλλὰ. καϑάπερ εἴρηται. οὐκ ἔστε πιστεῦσαι τῷ 
τυχόντι." ἄλλοι δὲ ἱστοροῦσι ϑηρίκλειον ὀνομασϑῆναι. τὸ 
ποτήριον διὰ τὸ δορὰς ϑηρίων αὐτῷ, -ἐντετυπῶσϑαι. Πάμ: 

ο φιλος δὲ ὁ ““λεξανδρεὺς ἀπὸ τοῦ τὸν Διόνυσον τοὺς ϑηῆ- 
ρας χλογεῖν, σπένδοντα ταῖς χύλιξι ταύταις χατ᾽ αὐτῶν. 

42. Μνημονεύει τοῦ ἐκπῳβρπος καὶ. Αντιφάνης ἐν 
Ὁ μοίοις. οὕτως. .. εὐν 

«δὸς δ᾽ ἐδείπνησαν " συνάψαι βούλομαι γὰρ τὰν μέσῳ, 
χαὶ 4ιὸς σωτῆρος. ἦλθε ϑηρίκλειον ὄργανον, 
τῆς τρυφερᾶς ἀπὸ «Τέσβου σεμνοπότου σταγόνος 
πλῆρες, ἀφρίξον, ἕκαστος δεξιτερᾷ δ᾽ ἔλαβεν. 

καὺ Εὐβουλος ἐν μὲν Δόλωνι , 

4ιένιψα δ᾽ οὐδὲν σχεῦος οὐδεπώποτε" 
ἃ καϑαρώτερον γὰρ τὸν κέραμον εἰργαζόμην 

ἢ Θηρικλῆς τὰς κύλικας) ἡνίχ᾽ ην νέος.; 
ἐν δὲ ἐρβηίηνα ἀν 

Ἄρτι μὲν μάλ᾽ Νὐκ νὸν 

συνιστορεῖν ΑΒ, συνιστορεῖ. ῬΨΙ,.. τοὺς εὑρόντας] φαίνεται ααάϊε 
δρη ιν οΙΡη. δ᾽ ἔτι. δομυνοῖρα, δέ το ΡΥ... μεταβεβληκὸς Ὁὰ- 

βδυθοπι5, μεταβεβληκὼς ΡΨ... δορὰς} μορφὰς Ἐϊδίριδίυβ ν. 1158, 
43.. τὍὮᾷι Ο,΄ : ᾿ ᾿ : 

471 ο. σπένδοντα) σπεύδοντα Ο εἴ ον τ ΤΟΝ ποι Βύ- 
ΓΝ νημονεύει τοῦ ἐκπώματος καὶ οπι: Β.΄  Θμοίοις] 
“Ὁμοίαις ὃ. Οοπῖ, δὰ 1Ψ΄. ν. 158 ς: οὕτως ὁπι. Β.. θὲ Απέϊριιᾶ- 
πἰβ υϑυβι 5 πᾶθο ἑαπέύηιν παροὺ Ο. ϑηρίχλειον “- ἀφρίζον. ὙΦ, 

᾿πὰν μέσῳ Κορρίετβ. ΟὈδογυδξέ. ῬΠ0]. Ρ. 50. 1011 τὰ μέσῳ, ἐπ᾿ ᾳἄο 
᾿Αρποβοᾶβ γθίθυ!5 βου ρίαυγαθ νοβέϊρίιπι τἀμμέσῳ, ὧὲ ἴῃ ΠΘπποβέπεπο 
Ῥ.- 995,, ᾿π Θα]επὶ φυϊθυδάαπι Ἰο0οἿ5 δὲ 1101 Θαϊταπὶ 68έ, γ ο 55 
3. 4. ποὺ ρμαίο ἀυθιίαιῖ ρο0556 αὐΐῃ οχ ῬΆΠοΧχοπὶ Ζ,είπνῳ Βα πιρ 56 1 
Λαεῖριδπο68. Ψ. 3. σεμνοπότου Ὁ αβδιθοιπβ, σεμνοπόνου ΟΡΥ͂Ϊ,, 

Ἐ 11} Ἢ δας οη. (, 1. οὐδεπώποτε) ὧδε πώ- 

σίοτε ϑοῆν οἰρῖι. ὧδ᾽ οὐπώποτε ἸΔοοθβίυ5 Ρ. 290. 

471. ΄ 2. χαϑαρώτερον ΑΡΨ, Μοριῖβ ". 188. ΤΠ οπηᾶ5 Νῖαρ. 
ΟΡ. 4951. καθαρώτατον 1, . γὰρ] δὲ ὙΠποπιὰ8. ΜΙ. Ιάθαι εἰργάσμην. 
ΕΒ Ν, 3. τὰς κύλικας] τἀχπώματα ΜοοΥ 5 δε “Πιομιὰ5 Ν, Ὁ 

"μάλ᾽ ἀνδρικὴν Ο δὲ Θρίξοπιο Ἡρεαύμάμι. μαλανανδρικὴν Δ... μέλαν ἀν- 
δρικὴν Β, μελανδρικὴν ῬΨΙΙ. 
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τῶν ϑηριχλείων,, } ὑπεραφρίζουσαν, παρὰ 
κωϑθωνγόχειρον, ψηφοπεριβομβήτριαν, 
μέλαιναν, εὐκύκλωτον, ὀξυπύνδακα, 
στίλβουσαν, ἀνταυγοῦσαν, ἐκνενιμμένην, 
κισσῷ χαταβρύουσᾶϑ, ἐπιχαλούμενοι 
Ἡλήοῦ Διὸς σωτῆρος, 

"ἀραρὼς δ᾽ ἢ Εὔβουλος ἐν Καμπυλίωνι 
᾽Ω γαῖα κεραμὶ, τίς σε Θηρικλῆς ποτε 
ἔτευξε, κοίλης λαγόνος εὐρύνας βάϑος; 
ἡ που κατειδὼς τὴν γυναικείαν φύσιν, 
ὡς οὐχὶ μικροῖς ἥδεται ποτηρίοις. 

"ἄλεξις δ᾽ ἐν Ἱππεῖ 
Καὶ ᾿ϑηρίχλειός τις χαύλιξ ἱ στέφανον κύκλῳ 
ἔχουσα χρυσοῦν" οὐ γὰρ ἐπίτηκτόν τινα. 

καὶ ἐν ᾿Ιππίσχῳ 

Μεστὴν ἀκράτου ϑηρίκχλειον ἔσπασε 
χοίλην ὑπερϑύουσαν. 

43, Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ ὀγδόῃ χαὶ᾿ εἰκοστῇ τῶν ἱστο- 
ριῶν ϑηρικλείαν καλεῖ τὴν χύλικα γράφων οὕτως. »"Πολύ-- 

ξενός τις τῶν ἐκ Ταυρομενίου μεϑεστηκότων ταχϑεὶς ἐπὶ 
τὴν πρεσβείαν ἕτερά τε δῶρα παρὰ τοῦ Νικοδήμου καὶ 

χύλικα ϑηριχλείαν λαβὼν ἐπϑγηκέν: ᾿ἅδαῖος δ᾽ ἐν τοῖς 

Ψ, 2, ϑηρικλείων ΑΒΩ͂Ρ, ϑηρικλείδων ΡΥΤ,. ὑπεραφρίζουσαν ἴ.. 
ὑπεραφρίζουσα ῬΥ͂. ἐλ γρημένξεν τὸ, δὲ ον ἍἌΒΟΡ εἐ δρίέοπιθ Ἠοο- 

5Β0Π6ΠΙ, παρακωθϑωνόχειρος , παρὰ κωϑωνόχειρος ἴ,. Ψ. 4. μέλαι-- 
γναν δᾶὰά, 1,. οπι. ΡΥ. ὀξυπύνδαχα ϑομινεῖρη, ὀξυπίνδακα ΡΎΤ,. 

Ὑ, ὃ. ἐκνενιμμένην ΑΟ, ἐκνενιγμένην ῬΨΤ,. ν. 0. κάρα 
βρύουσαν Ῥογδοπιιβ. Εὐἶθ.1 καταβρύουσαν. ἐπικαλούμενοι 1, ἐπικα- 

λούμενον ἈΥ͂.. ἐπικαλούμενος Ο δὲ ορίέοπτο ἨΟΘΒΟΠΕΙΙΙ, 
471 6. Ψ. 7. εἴλχον Τ,. εἶχον Δ. εἶχος Ρ᾽ Ατατγοίϊβ συ, 1. 

χεραμὲ τίς οἱ ῬΟΥΒΟΠῸΒ ἴῃ ΝΙΒΟΘΙΪὰπ, Ὁ. 242. χεραμίτιος ε Δ. χεραμῦτο 

σὲ ὍΟ οἐ Ἐυπίαιμίι5 Ρ. 1153, 4. χεραμίτιος σ᾽ εἰ ῬΥ͂, χεραμῦτι σ᾽ 
ΕῚ δὶ ἶνγα "ἄλεξις δ δ᾽ οπι. Β. ΑἸοχίαῖ15, Τίπιδοὶ δὲ Αάδοὶ ἔνα 

Ξιηθηΐα οη.. Ὁ. . ἔχουσα] ἔχουσαν Ἐ. ἐπίτηκτον ἸΟΥΒΟπαΒ. ἴπ 

ΜΠ ΒΟΘΙΠη. ν. 248. εἐ Οοναῦβ. Γυοσορθδΐέιν ἐπίκτητον. τινά] τένα Β, 

τς ἐν “Πιπίσχῳ (ἈΒαΌΡΟπιιβ. ἐν ἡπάχῳ ῬΨΤ,, ἐνηπάκω ΒΒ. 

ΑΤΙΊ ὑπερϑύουσαν ἍἌΒΡ, ὑπὰρ ϑύουσαν ὟΤ].. τίμαιος ἐν χη 
ἱστοριῶν Β. οὕτωξ)] οὕτω Β.- “5 56Λ6ΛΑ μεϑεοτηχότων Β. καϑεστηχότων 
ΡΥ , ϑηρικλείαν ϑοθνν σι, Τἴδσι ϑηῤίκλειον, 
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σπερὺ διαϑέσεως τὸ αὐτὸ. ὑπολαμβάνει. ϑηρίκλειον εἶναι χαὶ 
καρχήσιον. ὅτι δὲ διαφέρει σαφῶς παρίστησι, Καλλίξενος ἐν 

4.2 τοῖς περὺ ᾿Αλεξανδρείας. φάσχων τινὰς ἔχοντας ϑηρικλείους 

πομπεύειν, τοὺς δὲ χκαρχήσια. ὁποῖον δ᾽ ἐστὲ τὸ χαρχή- 
σιον ἐν τοῖς ἑξῆς λεχϑήσεται. χαλεῖταν δέ τις χαὺ ϑηρί- 

χλειος χρατὴρ, οὐ μνημονεύει Ἄλεξις ἐν Κύκνῳ 
Φαιδρὸς δὲ χρατὴρ ϑηρίκλειος ἐν μέσῳ 
ἕστηχε, λευκοῦ νέχταρος παλαιγενοῦς 

πλήρης, ἀφρίζων" ὃν λαβὼν ἐγὼ χενὸν, 
τρίψας, ποιησας λαμπρὸν, ἀσφαλῆ βάσιν 
στήσας, συνάψας χκαρπίμοις κισσοῦ χλάδοις 

ἔστεψα. 

ϑηλυχῶς δὲ τὴν ϑηρίχλειον εἶπε Μένανδρος ἐν Θεοφο- 
ρουμένῃ 

ΜΜέσως μεϑύων Ἔ ϑηρίκλειον ἕσπασε, 

χαὶ ἐν Μηηναγύρτῃ »-Προπίνων ϑηρίκλειον τρικότυλον." 

καὶ Διώξιππος ἐν Φιλαργύρῳ 
ὶ Τῆρ ϑηριχλείου τῆς μεγάλης χρεία ᾽στί μοι. 
Β. εὖ οἶδα. «4. καὶ τῶν Ῥοδιακῶν. ἥδιστα γὰρ 
ἐκ τῶν τοιούτων ἐχχέας ποτηρίων 
εἴωθα πίνειν. 

“Πολέμων δ᾽ ἐν πρώτῃ περὶ τῆς ᾿᾿ϑήνησιν ἀχροπόλεως 
οὐδετέρως ὠνόμασεν εἰπὼν , Τὰ χρυσᾶ ϑηρίκλεια ὑπόξυλα 
Νεοπτόλεμος ἀνέϑηκεν. “᾿ 

44, ᾿ἀπολλόδωρος δ' ὃ Γελῶος ἐν Φιλαδέλφοις ἢ .4πο- 
χαρτεροῦντί φησιν 

ὑπολαμβάνει αᾷᾷ. 1,. οπι. ΡΥ, Ἑηρίκλειον εἶναι] εἶναι ϑηρίκλειον Β., 
472 ἃ. Καλλίξενος) ϑουθεθαίιν Καλλίξεινος, ϑηρικλείους] 

ψιάς Υ. ν. 199 Ρ". χκαρχήσια)] Ψιάς Ψ. Ρ. 193.  ὠὈΚ Ἄἄλεξις ἐν 
«Κύὐκνῳ)] ἄλεξις κύκχνως Β, ΑἸοχΙαΙ5. το βιι8 οπι, Ο. Ψ. 4. ποιήσας] 
ποήσας Δ. 

472 ". ἡ7]ένανδρος] Ῥ. 80.. 11]. Τηάϊοανὶ 5} θα6 ἀοἴεοξαμ. 
τὴν ϑηρίχλειον ϑομινεῖθη, οὐ Ῥοιβοπιβ. ἰΔ110 ἐθιροῦθ ῬΟΓΒΟΠῸΒ 

Βοῦθοθαὲ δὲ μεϑύων ϑηρίκλειον. ἔσπασε --- προπίνων ϑηρίπλειον 

44. ΑΒΤ,, οἱ. ΡΥ͂, Βονέαβϑο πὶ ἀΐροαθ ΜΙΘπμδηαγι Ιθ60 ϑηρικλείαν 
οὐ ἴὰ ιοχίρρο ϑηρικλείας τδροπδπάμπι δὲν, ᾿ Ὑ. 1. χρεία οτί] 
χϑεία ἔστι Β. δου θαίαν χρεί᾿ ἐστί. “νυ «Ροδιακῶν) Οομῇ, νΡ. 

Αθ0ὸ . 3. ἐκχέας Ῥογβοηαβ, ζὐθυῖ. αἴσχεα, ᾳυοὰ Οογαδδ ἱπ 

ἐοχέας νεὶ ἐγχέας πλιὰ θαί.  πολέιων ἐν ω“ περὶ Β. 
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Ἐφεξῆς στρώματ᾽,, ἀργυρώματα ξ 
ϑϑηρίχλειον, καὶ τορευτὰ ρλνεθη: ποτήρια 
ἕτερα. 

᾿“Δριστοφῶν δ᾽ ἐν Φιλωνίδῃ 
Τοιγαροῦν ἐμοὶ μὲν ἀρτίως ὅ δεσπότης 

δι᾿ ἀρετὴν τῶν ϑηρικλείων εὐχύκλωτον ἀσπίδα ᾽ 

ὑπεραφρίξουσαν, τρυφῶσαν , ἴσον ἴσῳ χεχραμένην; 
“] προσφέρων ἔδωχεν" οἶμαι, χ χρηστότητος οὕνεκα. 

εἶτ᾽ ἐλευϑέραν ἀφῆκεν βαπτίσας ᾿ϑημνον, 
Θεόφιλος δὲ ἐν Βοιωτίᾳ 

Τετρακότυλον δὲ χύλικα κεραμέαν τινὰ 

τῶν ϑηριχλείων πῶς δοκεῖς χεραννύει 

καλῶς, ἀφρῷ ξέουσαν. οὐδ᾽ ἂν «Αὐτοκλῆς 
οὕτως μὰ τὴν γῆν εὑρύϑμως τῇ δεξιᾷ 

ἄρας ἐνώμα. 

6 ἐν δὲ Προιτίσι 
Καὶ κύλικα « κα ϑηρίχλειον εἰσφέρει, 
πλέον ἢ) χοτύλας χωροῦσαν ἕπτ᾽ ᾿4γαϑῆς Τύχης. 

ΤΣΘΜΊΟΝ. Πάμφιλος ἐν τοῖς περὶ. ὀνρμεέεμν Κυ- 
πρίους τὸ ποτήριον οὕτως καλεῖν. 

45, ΚΑ440ΟΣ. “Σιμίας ποτήριον, "πῃ μην δ ἡ ᾿Ἄνα- 
χρέοντος 

᾿Ηρίστησα μὲν ἱτρίου λεπτὸν ἀποχλὰς, 

οἴνου δ᾽ ἐξέπιον χάδον. 

472 ο. Δροϊ]]οάοτιϊ ν, 2. ϑηρίκλειον καὶ τορευτὰ ϑοιμννοῖρη, ϑηρές- 

κλείω καὶ τορευτὰ ῬΟΓΒΟΠιιβ. ϑηρίκλειον τορευταὶ ΑΒ. ϑηρικλειοτορευτὴ 

Ρ. ϑηρίκλεια τορευτὰ ὙἹΤ,. ἀριστοφῶν. ΑΒ. ἀριστοφάνης ῬΥΤ.. Ατὶ- 
Β(ορβῃοη 5 δὲ ἽΠΘΟΡΒΙΙ ἐθϑεϊπιοπία οπι. Ὁ. Υ. 3. κεκραμένην Τω- 
πεχραμμένην ΡΥ. ἢ ι 

472 ἃ. Υ. 4. οἶμαι] οἷμον (510) Β, Υ. ὅ. ἐρρωμένως ΑΒ, 
ἐρωμένως ῬΥ͂ΤΠ,, ΤΠ ΘΟΡὮΙΙ ν, 2, δοκεῖς ΡΥ͂Τ., δοκεῖ ΑΒ. κπεραννύευ 
Ῥουβοιαβ. χεράννυον ΕΥΥ͂Τ,. χεράννυοιν Β. Υ. 4. μὰ τὴν γὴν Ῥοτ- 
50" 15 δὲ δον εἶσ. Γἰδυὶ μάτην τὴν. Υ. ὃ. ἄρας ἐνώμα Ροτβο- 

ΠῸ5 δέ Ἰδοο) 55 ν. 2θῦ. ἱδγὶ ἄρασαν ὦμον, 
472 6. Υ. 1. ᾿ἱπάξοανὶ Ἰαοιπαηι. Ἐχοϊαϊε, πὶ ΓΆΠῸΣ., μεγάλην. 

ἴοϑμιον ΑΒΟ, ορίέομιβ ἨοθβομοΙ οὐ Επιβίδιπία8β Ρ. 1847, 47. 

ἔσϑμον ΡΥΙΠ,. “Σιμίας) δου θοθαύι Σιμμίας. Ψ. 1. ἠριστήσα- 

μὲν τρίου Β. λεπτὸν ἀποκλὰς (ἀπόκλας ῬΨΤ)1 Ἀπδογθοι 50 1ρ056- 
γα λεπτοῦ μικρὸν ἀποκλάς: γἱᾶρ ἩΟρΡμαοβάοπομι οαρ. 10. Ρ. 59. 6ἀ. 
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᾿Επιγένης δὲ: ἐν πον» φησὶ Ὗ 

ἈΚρατήρερυ, κάδοι, 
ῇ ὁλκεῖα, χρουνεῖ᾽ . Β. ἔστι γὰρ χρουνεῖα-, 44. ναί. 

λουτήρι᾽ ὃ ἀλλὰ τί χαϑ'᾿ ἕκαστον δεῖ λέγειν: 
ὄψει γὰρ αὐτός. Β. βασιλέως υἱὸν κα κα 

λέγεις ἀφῖχϑαι δηλαδὴ οἀρννδρῦς νὴ 

᾿Ηδύλος ἐπιγράμμασι 
Πίνωμεν" καὶ γάρ τι γέον καὶ γάρ τε παρ οἶνον 

478 εὕροιμεν λεπτὸν καί τι μελιχρὸν ἔπος. 
ἀλλὰ χάδοις Χίου με κατάβρεχε καὶ λέγε, παῖζε 

“Εδυύλε.“ μισῶ ζὴν εἰς νὐϑνῶι οὐ μεϑύων. 

χαὶ ἐν ἄλλ ῳ 

"ΕΣ ηοῦς εἰς! γύχτα καὶ ἐχ γυχτῶν κυ ΒΕ "ἢ 

εἰς ἡοῦν πίνει τετραχόοισι χάδοις" 

εἶτ᾽ ἐξαίφνης που τυχὸν οἴχεται. ἀλλὰ παρ᾽ οἶνον 
“ικελίδου παίζει πουλὺ μελιχρότερον, 

Ρ ἔστε δὲ δὴ πουλὺ στιβαρώτερος. ὡς δ᾽ ἐπιλάμπει 

ἢ χάρις. ὥστε φίλει καὶ γράφε καὶ μέϑυε. 
Κλείταρχος. δ᾽ ἐν ταῖς Γλώσσαις τὸ κεράμιόν φησιν Ἴωνας 
κάδον καλεῖν. “ΗΙρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ φοινικηίου φησὶν 

οἴνου κάδο. 
46. ΚΑΔΊΣΚΟΣ. Φιλήμων ἐ ἐν τῷ προειρημένῳ συγ- 

γράμματι ποτηρίου εἶδος. ἀγγεῖον δ᾽ ἐστὶν ἐν ᾧ τοὺς χτη- 

- 

. (αϊβῇ, ΨοΥβιβ 2. σογυρίαϑ οδὲ ἀρυά Ῥο]]υσοπι Χ, 70, φησὶ ὁ 
ὁπ. Β. Ἐρίβθηῖβ ἔιαριπθπίαπι ρᾶγέϊπι τορϑέϊε Ρ, 480 ἃ. 4806 Ὁ. 

τ θυ5 Ἰοοῖὶθ οπι. Ο.Ψ 
472 ἴ. Ν. 2. γὰρ κρουνεῖα ναί οχ 480, γνοϑεϊεαΐαπι, Τὐθυῖ δὲ χροὺ- 

ψιάναι. Υ. 3. λουτήρι᾽ ἀἀάϊέαπι ὁχ 480. Ψ. 4. τηάϊοανὶ 1α- 
πᾶ. ᾿Ηδύλος Τι, ἥδυλος ΡΨ. ἨδΑΨΙ δορὶ σταπιηδία Αμέμο]0-- 

δῖδο Ῥαϊδί. ᾿πϑοῦαϊε ΠΔΟΟθ 5118. γο0]. Π. ν. 765. 709. Ψ. 1. παρ᾿ 
οἶνον Ψ],. πάροινον ΑΡ. ᾿ ; 

478 ἃ. Ν. 2. εὕροιμεν] εὕροιμ᾽ ἄν Ἰαροθπία5, Υ. 4. μισῶ 
ζὴν ἸΔοΟΒϑπι5, μεσώζην ΨΙ,. μεσωζην Δ. μὲ σώζην Ῥ. εἰς] ἐς Β, 

Ψ. 1. ἐκ νυκτῶν] ἐν νυκτῶν Β. Ψ. 2. τετραχόοισι Ἀ δὲ Οάβαυθο- 

μι5. τετρακόοισι ΡΥ͂ΤΙ,. ν. 8. παρ᾽ οἶνον ὙΠ... πάροινον ἈΡ, 
Υ, 4. πουλὺ] πολλὺ Β. 

478 υ. Ρ. ὅ. πολυστιβαρώτεῤος Β. ν΄. 0. φίλεν Τασο 5118. 
Τιορουαξαν φίλε, ἐν τῇ} τῇ οπν. Β. τρίτῃ] ἀρ. 20. 
φοινικηίου οχ Πογοδοέο οογδοέξαηι. φοινέκῃ οὔ ῬΥ͂Π. Καδίσκος] 
χιικδίσχον 
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σίους Δίας ἐγκαϑιδρύουσιν,. ὡς. «Αντιχλείδηρ φησὶν ἐν τῷ 
ο ᾿Εξηγητιχῷ γράφων οὕτως »Διὸς κτησίου σημεῖα ἱδρύεσϑαι 
χρὴ ὧδε. χαδίσκον καινὸν “δίωτον ἐπιϑηματοῦντα, στέψαντα 
ὦτα ̓ ἐρέῳ λευκῷ, καὶ ἐκ τοῦ ὥμου τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐχ τοῦ 
μετώπου τοῦ ἀροχίου καὶ ἐσθϑεῖναι ὅ τε ἂν εὕρῃς καὶ 
εἰσχέαι ἀμβροσίαν. ἡ ἡ δ᾽ ἀμβροσία ὕδωρ ἀχραιφνὲς, ἔλαιον, 
παγκχαρπία. ἅπερ ἔμβαλε. “ μνημονεύει τοῦ καδίσκου χαὶ 
“Στράττις ὃ κωμικὸς ἐν “Τημνομέδῳ λέγων οὕτως 

Ἑρμῆς, ὃν ἕλκουσ᾽ οἱ μὲν ἐκ προχοιδίου, 
οἱ δ᾽ ἐκ χαδίσχου σ᾽ ἶσον ἴσῳ κεχραμένον. 

ἃ 47. ΚΑΝΘΑ͂ΡΟΣ. ὅτι μὲν πλοίου ὄνομα κοινὸν, 
ὅτε δὲ καὶ ποτήριόν τι οὕτω καλεῖται ᾿μμειψίας ἐν .41π0- 
χοτταβιζουσί φησι». 

Ἢ Μανία. φέρ᾽ ὀξύβαφα χαὺ κανϑάρους. 
Ἄλεξις δ᾽ ἐν ΘὐΝαϑ ὁ δὲ λόγος περὶ τίνος ἔν χαπη- 

λείῳ πίνοντος" 

Εἰϑ' δρῶ τὸν “Ἑρμαΐσκον τῶν ἀδρῶν. τι τούτων τινὰ 
κάνϑαρον καταστρέφοντα πλησίον δὲ χείμενον 
στρωματέα καὶ γύλιον αὐτοῦ. 

ε Εὔβουλος δ᾽ ἐν Παμφίλῳ πολλάκις με ρουμμένος τοῦ ὀνό- 
ματός φησιν ἀν 

᾿Εγὼ δὲ, καὶ γὰρ ἔτυχεν ὃν καταντιχρὺ 

γράφων οὕτως οπι. Β. 
473 6. Ἀπεο! 5. Ἰοουῦπι ὨΙοσοηὶ ἐγ θυϊε Ο, φησί ποὺ διογένης, 

εἶτα εἴσχεαι ἀμβροσίαν. ἣ δ᾽ ἀμβροσία ὕδωρ ἀκραιφνὲς, ἔλαιον, παγκαρ-- 
αι 

σεία " ἅπερ ἔμβαλε. χκαδίσκο»] καδίσπων Ῥ, καινὸν] κενὸν Ῥ. 
στέψαντα] στέψαν τὰ ἸδΔοοθβίυβΒ. Αὐέ ΠΟ νϑυιπι υἱάθίυ δὲ 

στέψαντα τὰ. κροκίου. καὶ] καὶ ἀοΙ]Ιαπάθππι νἱάἀοίυτ. ἐσθϑεῖναυ 
ΑΒ. ἐσθῆναι ῬΥ͂Ι.. εἰσχέαν ϑοδυνοῖρ ἢ. εἴσχεαν Ο. ἴσχεταν ΡΥ͂Ι,. 
μνημονεύεν τοῦ καδίσκου καὺ οπι. Β. “Στράττις) 1Τὶθτγὶ στράτων.. 
Οονγθοίαμ οχ Ευδβέδί πο Ρ. 1470, 64. "λέγων οὕτως οπι, Β.. 
Ψ. 1. ἕλκουσ᾽] ἕλκουσιν Ἐ, προχοϊδίου 1.. προχιδίου Υ'΄. προιχιδίου Ῥ, 

Υ. 2. σ᾽ δἀάαϊάϊε Ῥογβοῆυβ. ᾿ κεχραμένον ΑΌ, κεκραμμένον 
Β. πεκραμένου Ψ]|,. κεκραμμένου Ῥ, ᾿ 

478 ἃ. φησιν ὁπι. Β. ἡΜανία] Τιλθτὶ μαμία. ΟοΥτοχὶ ἐχ ΧΥ͂, 
ῬΡ. 0607 ἢ, Κρατείᾳ Οαδαυθοπιβ. 1101] κρατίᾳ. καπηλείῳ] 

καπηλίῳ Ῥ, Ὑ. 1. ἁδρῶν Ῥογβοπιιβ δἰ Ἐου πιῆ ηι15. (6 πη θ.} 15 ν, 
118. 10γ1] ἀνδρῶν. σοπῆ, Ἐρίσοποπι Ρ, 4748. Υ. 3, στρωματέα) 
στρωματέω τε Ἀ. στρώματά τὲ ΡΥ]. 

ΑὙΒΕΝΑΕΙΙΒ, ἢ. 608 
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τῆς οἰχίας καινὸν χαπηλεῖον μέγα. 
᾿ ἐνταῦϑ'᾽᾽ ἐπετήρουν τὴν τροφὴν τῆς παρϑένου 
χεράσαι κελεύσας τὸν κάπηλόν. μον χόα 
ὀβολοῦ, παραϑεῖναί ϑ᾽ ὡς μέγιστον κάνϑαρον. 

καὶ πάλιν Ν 
Ὃ δὲ κάνϑαρος πάλαι χενὸς ὡς ϑηραίνεταις 

ἐ καὶ ἔτι 
“Ἅμα δὲ λαβοῦσ᾽ ἠφάνικε πηλίκον τινὰ 
οἴεσϑε μέγεϑος: ἀρεσίαν μέγαν πάνυ, 
καὶ ξηρὸν ἐποίησ᾽ εὐθέως τὸν χάνϑαρον. 

Ξέναρχος δ᾽ ἐν Πριάπῳ φησὶ τάδε 
“Σὺ δὲ μηκέτ᾽ ἔγχει, παιδάριον; εἰς ἀργυροῦν" 
εἰς τὸ βαϑὺ δὲ πάλιν ἄγωμεν. εἰς, τὸν χάνϑαρον, 

ἀγ4 παιδάριον, ἔγχει, νὴ Δία, νὴ τὸν κάγϑαρον. 
᾿Επιγένης Ἡρωίνῃ 

“4λλ᾽ οὐδὲ κεραμεύουσι γῦν τοὺς κανϑάρους, 
ὦ τάλαν, ἐχείνους τοὺς ἁδροὺς, ταπεινὰ δὲ 
καὶ γλαφυρὰ πάντες, ὡσπερεὶ τὰ ποτήρια 
αὔτ᾽. οὐ τὸν οἶνον πιόμενοι. 

48, Σωσικράτης Φιλαδέλφοις 
“επτὴ δὲ κυρτοῖς ἐγγελῶσα χύμασιν 
αὔρα, κόρη “ὩΣ χείρωνος, ἡσύχῳ ποδὲ 

473 6. πάλαι κενὸς δομινοῖρη, πάλαν δὴ καινὸς ΑΒ. πάλαι δὴ κενὸς 
ΡΥΊΙ,. ὡς, αυοά [ογία556 ἵπ ὧν ταιξὰ πιῆ. οὐπὶ ΤΕΘΙΒΟΝΙ Ρ- 

43., ἀρΙοθαξ, δομννοῖρῃ. ; 

᾿ 4173 ἴ- Ψ. 2. ἀρεσίαν ΔΒΡ οὲ οοάοχ Ἠυτγδ)αϊπι5. ἀρεσίας Ψἰ,. ᾿ 

᾿Αρεσία ῬοΡΥαθι5 ἴῃ Ἀρρϑηᾶ. δά Αὐβίορμαπ, Ρ. (113). Υ. ὃ. 
ἐποίησ᾽] ἐπόησε Ἀ. φησὶ τάδε οπι. Β. ΧΟΡΆΤΟΝΙ ν, 1. μηκέε᾽ 
ἔγχεν ΑΒ εὐ οοὔοχ Βομπιᾶπυβ π᾿ ἸΘοί ΟΠ 8 Αορίδη!5. μὴ κατέγχευ 
ΡΨΙ,, »Μαϊδ ΑΙ. σὺ δὲ --- εἰς τἀργυροῦν. Β,. εἰς τὸ βαϑὺ πάλιν ἄγω-- 
μεν; ΑΑ͂. εἰς τὸν κόνϑαρον, παιδάριον» ἔ ἔγχεν νὴ Δία, 1". ναὶ, τὸν κάνϑα- ᾿" 

ρον. Β' 68ὲ Ἠιϊηϊδίογ, ΑἹ δὲ, Τ' οομυΐυαθ.Ε ΠΟΌτδθαβ 1, 1. 

474 ἃ. Τριβοη15 ν, 8. ὡσπερεὶ τὰ ποτήρια αὔτ᾽ ῬοΥΒοΟπι5. ὡς περὺ 
αὐτὰ τὰ ποτήρια 18, ὡσπερεὶ αὐτὰ τὰ ποτήρια Ῥ' ὥσπερ αὐτὰ τὰ πο- 
τήρια ΨΙ,, πἶδί αὐοᾶ 1, τὰ οπιίδίέ, Ψ. 4. πιεόμενοι] ποιόμενος 1)... 

σωσικράτης δὲ ἐπὶ πλοίου λεπτὴ --Ὁ Ψ. 1. κύμασιν] κύμα (. 
Υ. 2. «ὔρα] αὖρα Ὁ, - κύρη Σκείρωνος 1,. κόρης κείρωνος ΕΥ̓... 

σ 
κόρης κείρωνος Ὁ, 
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τς προσῆγε πράως μὰν ὙΜΟΝΝ τὸν. ̓κάνϑαρον. 
Φρύνιχος Κωμασταῖς " Ἰδέ 

Εἶτα κεραμεύων" ἐν μονα σωφρόνως Χοιρένεῤδθονν 
ἑκατὸν ἂν τῆς ἡμέρας ἔκλαεν. οἴνου. ΒΎΘΑΜΕΣ 

νληρν ακυλαρᾷ ὦ διαβόλῳ. 
Ἢ ναῦς δὲ πότερ᾽ εἰχόσορός ἔστιν, ἢ ῆ χύχνος, 
2) "κάνϑαρος τουτὶ γὰρ ἂν πύϑωμ᾽ ὅ τι, ᾿ 
αὐτὸς περανῶ" τὰ πάντ᾽, Β. ἀμέλει, χυνύχάνϑαρος, 
[ἐξ ἀμφοτέρων τούτων ὑκτ μα 

Μένανδρος δὲ ἸΝαυκλήρῷῳ ᾿ 5.9 
Ἥκχει λιπὼν “Ἄϊγαῖον ἁλμυρὸν βάϑος ; 
Θεόφιλος ἡμῖν, ὦ “Στράτων. «ὡς εἰς χαλὸν 

τὸν υἱὸν εὐτυχοῦντα" καὶ σεσωσμένον. 
πρῶτος λέγω σου τόν τὲ χρυσοῦν χάνϑαρον, 
Ρ. “ποῖον; “4. τὸ πλοῖον.. : ; 

χαὶ “μετ᾽ ὀλίγα 
Τὴν ναῦν σεσῶσϑαϊ μοι. λέξον 8. ἔγωγε μὴν; 
τὴν γαῦν ἐκείνην, ἣν ἐποίησε Καλλικλῆς 
ὁ Καλύμγιος, Εὐφράνωρ δ᾽ ἐκυβέρνα Θούριος. “ 

Ἷ 

474 Ὁ. ῬΗΣΥ ΠΊΟΝΙ ὙΘ 85 οπὶ. 3. ὙΨ. 1, Εἶτα] εἶπε, εἶτα Β. 
ἂν Ῥογβοπυβ δὲ ατοίοίεηδι, ἐὰν ῬΎΙ,. αν. Ἀ, τ ζαιρέστας 

τος Β, γ. 2. ἂν ἀἀάϊξιπι 80 Ἐτγβαγάΐο Ρ. 4067. ἐκ τῆς Ρογ8ο- 
πὰ8, ἔκλαεν] ϑδουιθοθδέαχ ἔκλανεν, . ΝιΙοοβέγδει οὲ Μοπδπάτγὶ 
ἔγαβπιθπία θππ. ὦ’ Ψ. 1. πότερ᾽] ΤΥ πότερον: 400 τϑέθιξο 
11 ἐστιν ἴῃ ἐστ᾽ πιαξαχιηΐξ, Εἰκοσορὸς 8511. Γι. εἰκὸς ὅρος ῬΥ͂. 

εἰκὸς κέρκουρος ὄροξ᾽ Β.. ν. 2. ἂν πύϑωμ᾽] ΤΑΡτΙ ἐὰν πύϑωμαι. 

ὃ τι] δου βεβαίαν ὅτι. ἔτη ΙΔοο 5108. Υ. 3. περανῶ ἸΔοοθδίτι5 μ, 
297. εὐ Ετγβιγάεία5. Ρ. 407, περιάνω ΑΒΡ (περιάγω Β). περιάγω 1. 

πάντ᾽] Τιϊθτὶ πάντα, ἀμέλεν 1,. ἀμέλλει ΡΥ. ϑροΙαϑέ, 

ἱπέρτρτθίαξίοποπι σ απιπϊδέϊοῖ ἐξ ἀμφοτέρων τούτων κεκεραμευμένος, 
4 181] δαάϊ ρμοΐογαξ ἱππεῖ} 18: ἃάθο ρᾶπα δὲ δρογία οϑέ υἱβ νο-- 

ΘΆΒῺ]: χυκνοκάνϑαρος: . πεχεραμευμένον Β.. ἹΠένανδρος] Ῥ, 
121, δὲ οἴῃ, Β...  Μοπαπάᾶγὶ ἔγαριηδπέαπι δέξ!ε ΜΔΟΓΟὔ 5 
δαίαγπ, Ψ, 21, Ψ, 1. οχ Εὐχὶρι 15. Ἡσοδάσπι νυ. 1. «1ϊγαῖο»] 
αἴγαιον Ῥ, ; 

474 ς. Ν. 2. εἰς] Θογιθοθαίυγ ἐς. ν. 4. λέγω ΑΒ. Ἂ ἐγὼ 

ῬΥΙ.. δ᾽ ἐγώ σον τόνδ᾽ ἐχρύσουν ΜΔΟΙΟΒΊαΒ. ν. 1. ἔγωγε μὴν 
ΒΘπά]οῖι5. Ε1ΌΓῚ ἐγὼ τὴν ἐμὴν. Ψ..2. τὴν ναῦν --- Καλλικλῆς 
τού 5 ἱπ Εχοουρέϊ5 ἡ. 738. κείνην (κεινὴν 1.) ναῦν καλλικλῆς ἐποίησε 
ΡΥ. Ψ. 3, ὃ Καλύμνιος Ἠογίηρα ΟΡδεογναίέ Ρ. 201. {τὶ 

08" 
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Πολέμων δ᾽ ἐν τοῖς: πρὸς -Αγτίγογον περὶ, ̓ ξωχράφων φην 
σὶν » ̓ ᾿ϑήνησιν. ἐν τῷ τοῦ ᾿Πειρίϑου.. . γάμῳ. πεποίηκεν 

ἃ ᾿Ἱππεὺς. τὴν μὲν οἰνοχόην. καὶ τὸ χύπελλον λίϑινα, χρυσῷ 
τὰ χείλη; “περιτεραμνίσας,,. ὰς δὲ κλισίας ἐλατίνας, χαμᾶζε 

ποικίλοις στρώμασι χεκοσμημένας, ἐχπώματα δὲ κεραμέους 
κανϑάρους, καὶ τὸν λύχνον ὁμοίως ἐκ τῆς ὀροφῆς ἐξηρτη- 
μένον ἀναχεχυμένας ἔχοντα τὰς φλόγας. ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ 
Κανϑάρου κεραμέως. να ΨΚ τὸ ὙΝ ἐϑννὰ Φιλέται- 
ρος ἐν ᾿Ἃχιλλεῖ, ἀὐϑμόκα ; 

Πηλεύς" ὁ πηλεὺς δ᾽ τὸν ὄνομα κεραμέως, 

6 ξηροῦ λυχνοποιοῦ . Κανϑάρου, πενιχροῦ πάνυ, 
ἀλλ᾽ οὐ τυράννου » νὴ Δία. ᾿ τῆν 

ὅτι δὲ καὶ γυναικρῖον “κοσμάριόν" ἐστι κάνϑαρος. μυν-- 
γῆς εἴρηκεν ἐν Βοιωτίᾳ. τον 

49. ΚΑΡΧΗΣΙΊΟΝ. Καλλίξενος ὁ ὁ “Ῥύδιος ἐν τοῖς περὶ 
"4λεξανδρείας φησὶν ὅτι ποτήριόν ἐστιν ἐπίμηκχες, συνήηγ- 
μένον. εἰς. μέσον ἐπιεικῶς, ὦτα ἔχον μέχρι τοῦ πυϑμένος 
καϑήκοντα. ἔστι "δὲ ἱχανῶδ. ἐπίμηκες. τὸ ποτήριον τὸ χαρ-: 

ἢ χήσιδν.. χαὶ τύχα διὰ τὸ ἀνατετάσϑαι. οὕτως ὠνόμασται. 
ἀρχαιότατον δ᾽ ἐστὶ ποτήριον τὸ χαρχήσιον, εἴ γε ὁ “Ζεὺς. 
ὁμιλήσας ᾿Δλκιιήνῃ ἔδωκε δῶρον αὐτὸ τῆς μίξεως, ὡς Φε- 
ρεχύδης ἐν τῇ δευτέρᾳ ἱστορεῖ καὶ “ΗΙρόδωρος ὁ ᾿Ηρακλεώ- 
τὴς. ᾿ἀσκληπιάδης δ᾽ ὁ Μυρλεανὸς χεχλῆσϑ' "αἱ φησιν ἀὐτὸ 
ἀπό τίνος τῶν ἐν τῇ νηΐ. κατασκευασμάτων. τοῦ γὰρ ἱστοῦ 
τὸ μὲν κατωτάτω πτέρνα καλεῖται, ἢ ἐμπίπτει εἷς τὸν λη- 
ψὸν. τὸ δ᾽ οἷον εἰς μέσον τράχηλος, τὸ δὲ πρὸς τῷ τέ- 

τὸν κἀλούμενον. ὃ καλούμενος ατοέϊα8. Εὐφράνωρ δ᾽ τοί 5. 

ΤῊ Ρτὶ εὐφράνορ᾽. Πολέμων δ᾽] δ᾽ ὁπι: Β. ᾿ Πειρίϑου] πυρί- 
ϑου Β. ΠΗ ἜΝ 

474 ἃ. “Ιππεὺς] ϑούθθπάσπι νἱἀοῖαν Ἵππυς: νἱ δ ἀπποξδεϊοπϑῆι, 
χρυσῷ τὰ ἈΝ. χρυσωτὰ Δ6. περιτεραμνίσας} περατεραμνί- 

στις Β. ἐχατίγας] εἰλατίψνας Ὁ. ἐξηρτημένον] ἐξηδημένον Β.. 

ὠνομάσθη --- ὄνομα περτιμέως οτι. Β. ᾿φησι Φιλέταιρος] φιλέταερος 
φησὶ Β, ἐν "Ἀχιλλεῖ ἀαᾷ. 1... οτ, Ψ,.. ' "ἦι 

474 ες. Υ. 8. δία Β. Βοιιδοθαίαν 2. Καλλίξενος Βα511. 1. 
χαλλίξεινος ΑΒΡΥ͂, ὁτη, Ὁ. Ἐς καρχησίῳ αυδοάδμῃ 6χ Ποο 060 
δέξαι! ε Βυβέαιηϊι5 Ρ. 1423, 17. τὸ ποτήριον τὸ καρχήσιον οπὶ. Β. 
καὶ τάχα -- τὸ καρχήσιον θπι, Ῥ, , 

474 { ὁ Ζεὺς) σοπῆ, ν. 781 ο. 475 ὁ. τὸν ληνὸν ΒΟ. τήν 
ληνὸν ῬΨΤΩ. (λῆνον ῬᾺ φαΐ ρυΐπιιηι. ληνὸν Βαρϊ). αἴ δ 
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478 λει καρχήσιον. ἔγει δὲ εὐϑις Χεραϊάς, τἀν 'συννευδύσας ἐφ᾽, 
ἑκάτερα τὰ μέρη, καὶ ἐπίχειξαὶ Ἐὸ λεγόμενον. αὐτῷ ϑω- 
ράκιον, τετράγωνον πάντη, πλὴν. τῆς, βάσεως καὶ τῆς χο- 

ρυφῆς" αὗται δὲ προὔχουδε" μικρὸν᾽ ἐπ᾿ εὐϑείας ἐξωτέρω. 
ἐπὶ δὲ τοῦ “ϑωρακίου εἰς ὕψος ἀνήχουσα καὶ ὀξεῖα γιγνο- 

μένη ἐστὶν ἡ λεγομένῃ ̓ ἠλακᾶτη. ᾿ἱμνημονεύει δὲ τῶν χδρ-. 
᾿ησίων καὶ “Σαπφὼ, ἐν. τούτοις “Κῆνοι δ᾽ ἄρα πάντες ; 

φβπρχήσι᾽ ἔχον χαὶ ἔλειβον" ἀράσαντο δὲ πάμπαν ἐσλὰ τῷ 
ἀρ χὰ ἐξ ἸΣοφοχλῆξ᾽ δὲ Τυροῖ » 

“Προστῆναι μέσην 
τράπεζαν ἀμφὶ σῖτα καὶ καρχήσια. 

ν πρὸς τὴν τράπεζαν φάσχων πρδϑξληλυδέναι τοὺς ἌΝ 
σὰ: καὶ γενέσϑαι" περὶ τὰ σιτία κοὼ τὰ χαρ χήσια: ἔϑος 
γὰρ ἦν τοῖς ἀρχαίοις; ἐπὶ τῶν τραπεξῶν χεχραμένα τιϑέναι 
ποτήρια, χκαϑὰ καὶ “Ὅμηρος. ποιεῖ. ὠνομάσϑη δὲ τὸ χκαρ- 
χήσιον διὰ τὸ τραχύσματα ἔχειν κεγχροειδῇ, χαὶ -ξἔρηται 
κατὰ ἐναλλαγὴν τοῦ εἰ πρὸς τὸ αλῴρα ἀντὺ τοῦ χέρχήσιον" 
διὸ καὶ “Ὅμηρος τοὺς ὑπὸ δίψους κρατουμένους χαρχα- 
λέους εἶπεν. Χάρων δ᾽ ὃ “Ἰαμψακηνὸς ἐν τοῖς “Ὥροις παρὰ 

" “1ακεδαιμονίοις φησὶν ἔτι καὶ εἰς αὐτὸν δείκνυσϑαι τὸ ,ϑὲ: 

πας τὸ δοϑὲν κυνυδ ὑπὸ “ιδεὺ ὅτε ̓ Αμφιτρύωνε εἐ- 
χάσϑη. 

ΚΑΊΠΙΟΝ. ποτηρίου : τι γένος ̓ Ερυϑραίου, ὥς φησι 
Πάμφιλος. οἶμαι δ᾽ αὐτὸ οἷόν ἔστε τὸ σχάφιον. ᾿ 

50. ἈΡΆΒΒΗ. τούτου τοῦ ἐχκπώματος “νακρέων. μνη- 
μονεύει 

47 ἃ. αὐτῷ Βα51}, 1., αὐτὸ ΡΥ. γιχψνομένη) γινομένη Β. 
μνημονεύει ---- ἐν τούτοις] Ηοταπι 060 Βὶ παθεξ σαπφώ δὲ φησὶ. 
ἂν τούτοις ἀαά. ΔΑ. οτπ. ΗὟΤ,. ΒΑΡΡμομ 5 οὐ δΟΡΉΟΟΠ15. ΙΟσῸ5. Ὧι]. 
Ὁ, ταΐαβαᾳαθ νοῦρθὰ δἰ! ΜΙΔΟΓΟΡΙι 5. δαίαγπ, Ψ, 21. κῆνον ΛΒ, 

χκοινῆ ῬΨΤ,. “Ξοφοκλὴς δὲ] δὲ οπι. Β. Τυροῖ (τηρεῖ ταᾶγσὸ Ρ)] 
Ἐν, 8, ν᾿. 060. σἴτα καὶ Ῥογβοπιιβ. αὐτο τὰ καὶ Α. σιτία τὲ καὶ 

ΡΥ. ; 

475 ν. τοῦ ἐν ΑΒ, τοῦ ε ΟΡ, οὐ Ἐυδβίδενϊιβ ἡ. 423, 20. 

ἄλφα) δου θοθαίαν α. - Ὅμηρος] 1Π|ὰ4. φ, 841. “ρους 
ϑομνν οἰ 5 ἢν ΠΙΌΡΙ ὅροις. ; ; 

47 ο. σχαφίον] σχαφείον Β.. Κελέβὴη] κελέυη Β. τούτου 
τοῦ ἐχπώματος εἴ μνημονεύεν οπ. Β.. Ἀπδογθομ ῖβ υο δα 5᾽. ἀἰία!ς 
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ον χάγε δὴ, φέρ᾽ ̓ἡμὶν, ὦ παῖ, δ᾽ νϑ ἀρ ἊΝ ὧν δα ῦ 

᾿ ᾿3ελέβην,. ὅκως. ἄμυστιν, ἜΦΗΝ ζὰ Κ ι τ ὯΝ ἀγεν  ἘνΥΝ 

προπίω" τὰ μὲν, δέκ᾽ ἐγχέαρ.. ΣΡ: 

" 
ὕδατος, τὰ πέντε, δ' οἴνου. ἂν ἐπ εν νὴ ὦ 
- κυάϑους. ΡΥ ΚΥΥΤΕ ἀνθ» πὸ 

ἄδηλον δὲ ποῖον εἶδός, ἐστι ποτηρίου,. ἧς Χ πᾶν ποτήριον 
ἃ χελέβῃ καλεῖται ἀπὸ τοῦ χέριν. εἰς. αὐτὸ, τὴν: λοιβὴν, ἢ; ̓ 

λείβει»". τοῦτο δὲ ἐπὶ τοῦ. ὑγροῦ. συνήϑως. ἔταττον, ἀφ᾽ οὦ 
λέγεται χαὶ ὁ λέβης. “Σειληνὸς. δὲ. καὶ; Κλείταρχος τοὺς 
«Αἰολεῖς φασιν οὕτω “καλεῖν. τὸ. ποτήριον. Πάμφιλος δὲ τὸ 

ποτήριον ϑερμοποτίδα. ικαλουμένην, “τὴν. χελέβην. εἶναι. ΙΝί- 

χανδρος δοθα Κολοφώνιος. «ἔν, Ἐρῖδ «Τλώσσαις, ποιμενίχὸν. 

ἀγγεῖον. μελ μτηρὸν τὴν. κελέβην εἶναι. καὶ «γὰρ Αντίμαχος 

ὁ “Κολοφώνιος ἐν. πέμπτῳ.. Θηβαΐδος. φησὶ. οὐ ἤν; χγῇ ν 

Κήρυκας ἀϑανάτοισι φέρειν μέλανος, "οἴνοιο 
ἀσκὸν ἐνίπλειον, κελέβειόν ὃ. ὅττι φέριστον. 
οἷσιν ἐνὴ μεγάροις κεῖται μέλιτος πεπληϑόρ, 

χαὶ πάλιν ὃ ὁλό 

ἀτὰρ. ἀμφίϑετον κελέβειον, ἑλόντες Υ 
ο ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἱ προφερέστερον ἤξμε, «τὶ 

ἀλλαχοῦ δέ φησι 
Καὶ χρύσεια δέπαστρα καὶ  ἀσκηϑὺς κελέβειον. 

{ 

Χ. νΡ. 427 ἃ. οἐ Ἐπβέαίμῖαβ μ. 1476, δαὶ Ὄ χο ἂν ἡμὶν} ΔΕΣΝ 
Ῥαέωυν ἡμῖν. γ. 2. ὅκως 427. δου δοθαέυμ. ὅπως. οΨ. 8, ἐγ- 
χέας] ΨΙ46 ὦ 422. ᾿ ἢ εἰ πᾶν Οαβαιθοπαβ. εἰ ὁπι. ΠΟΤῚ, ᾿ 
ἢ τὸ λείβειν] ἢ παρὰ τὸ χέειν καὶ λείβειν ϑομνν εἴσῃ. οοπιραταίο Ἐπϑέα- 
«πο Ρ. 1476, 29. τοῦ δὲ κοινῶς λεγομένου λείβειν πρρ ΟΊ καὶ ἢ ζ8- 

λέβ: ὡς οἵον χελείβη παρὰ τὸ χέειν λοιβὴν εἰς αὐτό" ἢ καὶ ἀλλώς. ἐμάς 
τὸ χέειν καὶ λείβειν. Ἅ Ἂ 

470 ἃ, Σειληνὸς} Βογδοθαΐξαν Σ)ληνὸς. Ι ἐσ τὼ καλεῖ» οὕτως 

καλεῖν Β, καλουμένην τὴν κελέβην] καλουμένην χελέβην Β.. 
κελέβην εἶναι] χελέυην εἶναι Β. Ἀπεϊπιδοῆϊ νόγβαβ οπὶ. ᾧ. 
Κήρυκας ἀθανάτοισι] Κηρύξας δ᾽ ἄλλοισι ΒΙοίπ ΠοΙάπ5 ἴῃ ὈΙαΥΙΟ ο145-- 
Βῖοο ἴδ8.. ΨΗ, Ρ. 237. ἐνίπλειον Οαβαυθοπιιβ. ἐνιπλεῖον Α. ἔνι 
πλεῖον ῬΥΙ,. ἕοϊ πλεῖον ΒΙοιιπεοϊάα. , χελέβειον ΑΡ οἴ, υἱὲ 5διιϑρῖ- 
ςον΄, Β. κελεβήϊον Ὗ,, ϑ᾽ δάάϊάϊε ϑομννοῖρι. 

475 6. μεγάροις] μεγάροισι ΒΡ, πεπληϑὸς -- ἑλόντες ἔμπλειον 
μέλιτος οτα, Ρ, Καὶ χρύσεια] Ηο5 νθγϑιιβ. δέει! Ρ. 468 ". 
ἔμπλειον --- εἴη] πο γϑύβιιπι ὁπ. Β. κελέβειον δ᾽ τινὸς ὁπι. Β. 
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ἔμπλειον μέλιτος, τό ῥά οἱ προφερέστερον εἴη. 
σαφῶς γὰρ γῦν χελέβειον ἀντὶ ἀγγείου τινὸς. τέϑειχε γπροει- 
πὼν ποτήρια δέπαστρα.. ἐρκθσοο, δ΄ ὁ Συραχύσιος ἐν 
ταῖς Φαρμαχευτρίαις φησὶ ᾿ 

“Στέψον. τὰν κελέβαν φρθινἐκέ,. οἰὸς ἀώτῳ. 
καὶ Εὐφορίων 

ἮΦΈ ποϑὲν ποταμῶν χελέβῃ ἀποήφυσας τ Ἡβὰ 
“ναχρέων 

᾿; 

, ἸὨινοχόει δ᾽ ἀμφίπολος 

ἡροϑμος οἶνον τρικύαϑον χελέβην ἔχουσα.. 
Διονύσιος δ' ὃ λεπτὸς ἐξηγούμενος ᾿Θεοδωρίδα τὸ εἰς. τὸν 

Ἔρωτα μέλος τὴν κελέβην φησὶ τίϑεσϑαι ἐπὶ τοῦ χναμα 
ποτηρίου, οἷον προυσιάδος χαὶ ϑηρικλείου. 

Ὁ 7 Θέ δν:- ΘΑ;ς ΚΕΡΑ͂Σ. τοὺς πρώτους λέγεται τοῖς ἀνα, τῶν 

βοῶν πίνειν. ἀφ᾽ οὗ τὸν Διόνυσον χερατοφυὴ πλάττεσθαι, 
ἔτι δὲ ταῦρον χαλεῖσϑαι ὑπὸ πολλῶν ποιητῶν. ἐν δὲ Κυ- 
ζίκῳ χαὶ ταυρόμορφος ἵδρυται. ὅτι δὲ τοῖς πέρασιν ἔπινον 

δῆλον ἐκ τοῦ καὶ μέχρι γῦν λέγεσθαι ὅταν συμμίσγωσι τῷ 
οἴνῳ τὸ ὕδωρ, κεράσαι φάσκοντες. χαὺ τὸ ἀγγεῖον. δ᾽ 

᾿ κιρνᾶται ὃ οἶνος χρατὴρ, ἀπὸ τοῦ μὰ εμρνίνα ἐν 
αὐτῷ τὸ ὕδωρ, ἀπὸ τοῦ χέρατος, οἷον χερατὴρ ἀπὸ τοῦ 

ν εἰς τὸ χέρας ἐγχεῖσϑαι τὸ πόμα. διαμένει δ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
ἡ τῶν χεράτων χατασχευή. καλοῦσι γοῦν ἔνιοι ταῦτα δυτά. 
καὶ τῶν ποιητῶν δὲ πολλοὲ παράγουσε πίνοντας τοὺς ἀρ- 

τέϑειχε] τέϑηγε Β. Θεόκριτος] 14.}]}. ἢ, 3. δ᾽ εἴ 
ταῖς οτπ. Β. ᾿ συρακόσιος Α. συρακούσιος ῬΨΙΩ, Φαρμακευ- 

τρίαις] Φαρμακεύτρια οἄγταοπ ἱΠπὰ ᾿πβουϊθιίατ, κελέβαν} κε- 

λέυαν Β. 
470 ἴ Εὐφορίων] Ῥ, 140. κελέβην ἔχουσα] τὴν χελέβην ἔχουσα 

Βαγπϑβῖϊι8. τὴν κελέβην φησὶ] τὴν οπι. Β. ᾿ φοῦ ὀρϑοῦ ΛΒ. 
τοῦ οπι. ΡΨῚ,, σοι. Ρ. 490 ἀ. : ὁδὴ 

470 ἃ. κέρασι τῶν βοῶν --- ὅτι δὲ τοῖς οπι, Β. ἀφ᾽ οὗ τὸν --- 
κέρασιν ἔπινον αἀα, ΑΒ. οπι. Ψ. Ἠαθυΐέ δριέοπιθϑ βου ρίου., ἃ 40 

ϑυἃ 5 πη ρ51ὲ ἘΠπιβέα 5». 917, 84. Ζιονύσιον 1.. (οτ Θοέπῃι εχ 
Ο εἐ Εὰπιβίδίο. κερατοφυῆ ΒΟ, χερατοφυῶ 1.  ὀ δδῆλον ἐκ 

ῬΙ,, δῆλον δ᾽ ἐκ Ὺ, κεράσαι] κερᾶσαν Ἀ. κιρνᾶται!]) κυρνᾶταν Β. 
ἀπὸ τοῦ --- κέρατος ὁπ. Ο, ΝΕ ἐν αὐτῷ] συγκυρ- 

ψᾶσϑαν αὐτῷ Β. 
470 Ὁ. δ᾽ ἔτε καὶ] 1,οβοθαίαγ δὲ καὶ ἔτι. δέ τὸ καὶ Β. 
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χαίους κέρασι. Πίνδαρος μὲν ἐπὶ τῶν χενταύρων. λέγων 
ἐνων λον Στ δ᾽ ἐπεὶ φῆρες. ̓ δάεν ὑμνῶν '“μελιηδέος 

οἴνου, 
ἐσσυμένως ἀπὸ ἂν λευχὸν ,7άλα χερσὶ τραπιζᾶν 
ὥϑεον» αὐτόματοι δ᾽ ἐξ ἀργυρέων ΩΝ ᾿εγδ 5 
“πίνοντες ἐπλάζοντο. 

καὶ Ξενοφῶν δ' ἐν τῇ ἑβδόμῃ τῆς ̓ ἀναβάσεως διηγούμενος 

τὸ παρὰ τῷ Θρᾳκὶ “Σεύϑῃ συμπόσιον γράφει οὕτως" » Επεὺ 
ς δὲ Ξενορῶν. σὺν τοῖς μετ᾿ αὐτοῦ εἰσῆλϑε πρὸς τὸν “Σεύ- 

την, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους χαὶ κατὰ τὸν 

Θράκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔτεινον.“ ἐν δὲ τῇ ἕχτῃ 
περὶ ΤΠαφλαγένων διηγούμενός φησι »Καταχείμενοι "δ᾽ ἐν 
στιβάσιν ἐδείπνουν καὶ ἔπινον κερατίνοις ποτηρίοις.“ «Αἰσχύ- 
λος δ᾽ ἐν Περραιβίσι τοὺς Πε ερραιβοὺς παρίστησιν ἀγτὺ 
ποτηρίων τοῖς χέρασι χρωμένους διὰ τούτων 

᾿Αργυρηλάτοις 
χέρασι χρυσῶ στόμια τ ἐανούνιτ ὐτω 

καὴ Σοφοκλῆς Πανδώρῳ 
Καὶ πλῆρες ἐχπιόντε χρύσεον χέρας 

ἀ τρίψει γέμοντα μεαλϑακῆς ὑπ᾽ ὠλέγης. 

Ἕρμιππος "Μοίραις , 
Οἶσϑα νῦν ὃ μοι ποίησον; τήνδε νῦν μή μοι δίδου, 
ἐκ δὲ τοῦ χέρατος αὖ μοι δὸς πιεῖν ὅπαξ μόνον. 

Πίνδαρος] Ἐν. 147. ν. 637. μὲν οπι. Β, Ψ. 1. ᾿Ανδροδά-- 
μαντα δ᾽ Βοροκιίυβ, ἀνδροδάμαντ᾽ Οαδαυθοπυβ. ὁδάμαν δ᾽ ΡΥ], 
οὔι. Ο.. ἐπεὶ --- ἐπλάζοντο αἰία]ε ἘΠυϑέδεμειϑ Ρ. 916, 39, 

ῥιπὰν] ῥυπὰν Β. ΟΥ̓, 2. τραπεζῶν ορϊξοπια εἐ Ἐπαβέδιἰι8, τράπεξαν 
ΒΡΥΊ.. ν. 3. ὄϑεον) ἔνϑεον Β. καὶ ξενοφῶν Ἀ. ΑΒοΓδΐ χαὶ. 

. δ᾽ οπι. Β. ἐν τῇ ἑβδόμῃ] ἂν ζώ Β. ἑβδόμῃ] Ὅν. 2, 
23. τῆς οι. Β. διηγούμενος --- γράφει οὕτως οπι. Β, 

4170 ο. προὔτεινον] προὔπινον ΧΟΠΟΡΒΟΗ. ἕχτη}] Ὅδρ. 1, 4. 

δυο; γούμενός φησι ὁπ. Β. αἰσχύλος ἐν περραίβοις παρίστησι 
τοὺς περραίβους ἀντὲ ποτηρίων κέρασι χρωμένους Β.. «Περραιβέσι] 

1,εποθαέυν Περραιβοῖς.. Οοπῇ, δὰ Ρ. 499 8. διὰ τούτων οὁπι. Β. 

προσβεβλημένοις) προβεβλημένοις Ὁ οὲ Ἐπιδέρεμ!αβ Ρ. 917, 09. 
Πανδώρα) Ἐτ. 1. ». 649. ϑορίιοο!5 γθγϑιιβ οἱ). Ὁ. ἐχπιόντι] ἐχ- 
πιών τι βυτιποκῖα5. 

470 ἀ. ὑπ᾿ ὠλένης ῬΥ͂Π,. ὑπολαίνης ΑΒΓ: 5ΞὃΌυΡὈὅὰγΔΑΜοίραις σαβᾶυθο- 
π015. μύραις Δ. μύραν ΒΡ, μύροις ΨΚ.  ὠἨἀοἰσϑα) οἷσϑ᾽ ἂν Ῥ, 



“Τυχοῦργος. 'δ᾽ ὃ ῥήτωρ᾽ ἐν τῷ κατὰ Δημάδου. Φίλιππόν᾽ 
φησι τὸν βασιλέα προπίνειν κέρατι τούτοις οἷς ἐφιλοφρο- 

γεῖτο. τοὺς δὲ Παιόνων βασιλεῖς φησι Θεόπομπος ἐν δευ-- 
τέρῳ Φιλιππικῶν τῶν βοῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς γιγνομένων 
μεγάλα χέρατα φὐόντων, ὡς χωρεῖν τρεῖς καὶ τέτταρας 

6 χόας, ἐχπώματα ποιεῖν ἐξ αὐτῶν, τὰ χείλη περιαργυροῦντας 
χαὶ γρυσοῦντας. καὶ Φιλόξενος δ᾽ ὁ ἡ Κυϑήριος: ἐν τῷ ̓ἐπιγράφο- 
μένῳ Δείπνῳ φησὶν. Επίνετο γεχτάρεον, πῶμ' ἕν χρυσαῖς προ- 
τομαῖς τε ἄλλων 'χεράτων" ἔβρεχον δὲ λατὰ μιχρόν.““ ᾿48η- 
ψαῖοι δὲ καὶ ἀργυρᾶ ποιοῦντες χέρατα ἔπινον ἐξ αὐτῶν. 
ἔστι γοῦν τοῦτο εὑρεῖν ἐν τοῖς Δημιοπράτοις ἀναγεγραμ- 
μένον οὕτως, ἐκ στήλης ἀνακειμένης. ἐν ἀκροπόλει. ἢ τὰ 

ἀναϑήματα περιέχει ἡ, Κέρας ΜΗ ἀργυροῦν κχαὶ πε: 
Οισχελὶς πρόσεστι“ 

52. ΚΕΡΝΟΣ. ἀγγεῖον κεραμεοῦν, εἶχον ἐν αὑτῷ 
πολλοὺς χοτυλίσπους φιεκολλημένους 9. ἐν οἷς εἰσι. "μήκωνες : 

λευχοὶ, πυροὶ, κριϑαὶ, πισοὶ, λάϑυροι, ὦχροι ἷ φακοί. ὃ 
δὲ. βαστάσας αὐτὸ, οἷον λιχνοφορήσας ̓,. τούτων γεύεται, 

ὡς ἱστορεῖ Ἀμμώνιος ἐν τρίτῃ περὶ. βωμῶν. καὶ ϑυσιῶν.. 

ἶ583, ΚΙΣΣΎΒΙΟΝ. τὸ μόνωτον ποτήριον Φιλήμων. 
Νεοπτόλεμος δ᾽ ὁ ἸΠαριανὸς ἐν τρίτῳ Τλωσσῶν τὸ κχίσσι- 
νον ποτήριον σημαίνειν παρ᾽ Εὐριπίδῃ ἐν ᾿Ανδρομέδᾳ.... 

Θεόπομπος] Οοπῇ, Ρ. 468 ἀ, παρ᾽ αὑτοῖς ΑΒΟ, παρ᾽ αὐτῶν ΡΥ, 
πο γίνομένων ΒΒ, Τιθροθαίυν γενομένων. 

470 ε. καὶ φιλόξενος Α. Αθεταὲ κα. - δ᾽ εοἐ τῷ ἐπιγραφομένῳ 
οπι. Β. ῬΠΠΟΧοπὶ γουβὰβ οπὶ, Ὁ, φησὶν Ἔπινε]) ἔπινε φησὶ Β. 

᾿ς ᾿Ἐπίνετο] Τιορορδίυν ἔπινε τὸ. πῶμ᾽] δοι!θοθδέιν πόμ. 
τε ἄλλων] μεγάλων ΟδδδΌΡΟΠιι8. ἔπινον Β, Τιορορδίαν ἔπιον. 
ἔστι γοῦν] Τιοαουαίαν ἔστιν οὖν. περισκελὶς ἀμπθιἐαπέοΣ. οοπίθοϊξ 
δ μυνεῖ ἢ, περισκελεῖς ΑΒΡΥ͂. περισκελὲς 1, 

470 ἢ, κοτυλίσκους Β 4511, 6ἐ 1, οΧ 478 ἃ. χοτυλισμοὺς ΑΒΟΡΥ, 
εἰσὶν μήκωνες Ὁ. φησὶ μήκωνες ΑΒ, φασὶ μήκωνες ΡΥ͂Ι,. - λευκοὶ] 
λευκαὶ δομννοῖθῃ. πυροὶ] πυρροὶ ΑΒ. πισοὺ ΛΟ, πίσοι ῬΥῚΙ,. 

ψεοπτόλεμος δὲ ὃ παριανὸς φησὶ τὸ κχίσσινον εἶναι ποτήριον, ὡς 
εὐριπίδης, πᾶς δὲ “-- Ὁ, ᾿Ανδρομέδᾳ] ἀνδρομέδῃ Ῥ, ἘπανῚρΙ 415. γοτ- 
58 δέ! ΜΔΟΓΟθΙ 5 ϑαΐαγηαὶ, Ψ', 21. 
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477. Δον ὐ]ᾶς, δὲ ποιμένων. ἔρρει λεὼς,. ἀμ νι 
ὁ μὲν γάλακτος, κίσσινον. φέρων. σχύφος, "ὦ 

ἵν ᾽ ; πόνων ἀναψυχτῇρ᾽ ἘΝ ἀμπέλων γάνος. ᾿ 

τὸ γὰρ. κισσύβιον, φησὶ, λέγεται ἐπὲ συνόδου ἀγροικικῆς, 
ἔνϑᾳ προσήκει μάλιστα. τὸ ξύλινον. ποτήριον. Κλείταρχος 
δέ. φήσιν «Αἱολεῖς. τὸν -σχύφον κισσύβιον χαλεῖν" Μαρσύας 

δὲ, χύπελλον. χαὶ τὸ ξύλινον ποτήριον." Ἐὔμολπος δὲ γένος 

τι ποτηρίου. ἴσως, φησὶ, κατ᾽ ἀρχὰς ἐκ κισσίνου Ἀρξᾷς 

Ὀ σχευασϑὲν. ξύλου. "Νίκανδρος δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐ ἐν τῷ πρώτῳ 
τῶν «ἰτωλίκῶν γράφει , Ἐν τῇ. ἱεροποιέῃ τοῦ. «Ἀιδυμαίου 
Διὸς χισσοῦ σπονδοποιέονταν πετάλοισιν, ὅϑεν τὰ ἀρχαῖα 
ἐχπώματα κισσύβια. φωνέεται-. Ὅμηρος. : 
τς οΚισσύβιον μετὰ χερσὶν ἔχων μέλανος οἴνοιο." 
᾿Δσχληπιάδης᾽ δ᾽ ὃ Μυρλεανὸς ἐν τῷ περὶ, τῆς τόλμαν αἱ 

»:Σχύφει (φησὶ) καὶ κισσυβίῳ τῶν μὲν ἐν ἄστει καὶ μετρίων 
οὐδεὶς ἐχρῆτο, συβῶται δὲ χαὶ “νομεῖς χαὶ οἱ ἐν ἀγρῷ" 

ς Πολύφημος" μὲν τῷ. κισσυβίῳ ἢ ϑατέρῳ. δὲ Εὐμαιὸς. ΚΝ ἢ 

λίμαχος: δ᾽ ̓ ἔοιχὲ ᾿διαμιιῤτάνειν ἐν τῇ σὺγ χρήσει τῶν ὀνδ- 
μάτων, λέγων ἐπὶ “τὸ οἰχείου ξένου τοῦ ἧι αὐ τῷ" ἌΝ 
γαίῳ Πόλλὶδν συνέστιασϑέντος αὐτῷ " 

Καὶ γὰρ ὁ Θρηικέην μὲν ἀπήνατο χανδὸν ἄμυστιν 
ΧΩ ὁξωρρῃαξεῖν,, ὀλὴφ δ᾽ εἴδει Ἐρφβιν. οὐἿῇ 

477 ἃ. Ψ. 1. ἔρρει] ἔρροι Ἐϊιπέαξ 5 Ρ, 1632, 9... τ, 8. 
πόνω»] πίνων. Ο ο( Ἐθυβέαίῖιι5. ἀγροικικῆς]; ἀγροικινῆς Β, - δέ 
φησιν ὁπι. Β. ἡ γένος τι Α, ΑΒθοτδέ τὸ οἰγίκανδρος δ᾽ δ᾽ ὁμι.- ΜῈ 

ἂν α αἰτωλικῶν Β. 

477 Ὁ. γράφειν οπι. Β. τ ΝΙραπᾶνὶ ὑοῦθα δἰέυϊε ΝΙΔΟΓΟΡ 5 
Η1. ἑερολοιῃ ῬΨῚΣ, ἑεροποιηΐη Ἅ.. ἑεροποιίᾳ Β. Ο πῖϑίε Ο, ἴὰ 0 
5ΟΡΙΡ ΙΠΙ τῷ διδυμαίῳ (δινδυμαίῳ Ζιὸ Ἐπβίδεμαβ, Ρ.᾿ .1682, 8.) κισ- 
σοῦ ---. κισσοῦ] κισσοὺς Β., τὰ ἀρχαϊα) τἄρχατ᾽ ̓Επϑιαεμῖτιϑ. 

Ὅμηρος] Οᾶν85..., 546. ᾿Ασκληπιάδης δ᾽ δ᾽ οπι. Β. σοπῇ, 
Ρ. 498 ἐ. πόλλιδι ΑΒ: πόλιδι ῬΥ͂Τ.. ὁπι. Ὁ. σύνεστι θέντος ἘΠ. 

ΟΠ πιδομΐ γθυβυβ 1, 2. δέίυμε Χ, Ρ. 442 ἢ. Ἐχ πος Ἰ060 βαπι- 

Ῥϑὶε ΜΟΥΌΡ 5, Ψ. 1. ἀπήνατο] ἀπέστυγε 442. Ὕ. 2. ζωροπο- 

τεῖν] οἰνοποτεῖν 442. ᾿ ᾿ , 

477 ο. καλλίμαχος δὲ ὥνωμς τὸ αὐτὸ καλέσας καὶ κισσύβιον τὴν 

ἀκριβὴ τῶν ὀγομάτων ϑέσιν. οὗ διαφυλάντεν Ὁ, Οπιῖδϑ15. ΟΔΠΠ πη δΟμὶ γ ν- 
5Βῖθ 8. ᾿ ΜΑ͂Ι 

» 
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τῷ μὲν ἐγὼ τόδ᾽ ἔλεξα, περισεείψοντορ, εἰλεῤαγαν ᾿ 
- τὸ τρίτον... Ἐ ΓΩΣ ΤᾺ 

ὁ γὰρ λέγων. ἄλεισον τὸ αὐτὸ. καὶ. ὁ κισσύβιον με ἀχριβῆ 
ἀ ϑέσιν τῶν ὀγομάτων οὐ. διαφυλάττει.. εἰχάσειξ δ᾽ ἂν τις 
τὸ κισσύβιον τὸ πρῶτον ὑπὸ ποιμένων ἐργασϑῆναι. ἐκ χισο- 
σίγου ξύλου, ἄλλοι. δὲ. μευμϑλοροῖσα αὐτὸ ἀπὸ τοῦ χεῖ-:. 
σϑαι, τὸ δ᾽ ἐστὶ. χρρεῖν". 
ἄλλ: «Οὐδὸς. δ΄. “ἀμφοτέρους ὅδε. υχείσεται... ὰ 

καὶ. ιἧ τοῦ ὄφεωξ. κατάδυσις χειὴ, ἤ. ̓αταδεχομένη τὸ. μα ε 
καὶ κήϑιον. τὸ χήτιον, τὸ χήτιον, τὸ. χωροῦν τοὺς ἄστρα- 
γάλους.. Διονύσιος δ᾽ ὃ «Σάμιος. ἐν τοῖς περὲ- τοῦ Κύχλου 

Θ τὸ Ὁμηρικὸν χκισσύβιον. κυμβίον ἔφη». γράφων οὕτως. »»Καὶ 
αὐτὸν ᾿Οδυσσεὺς ὁρῶν ταῦτα ποιοῦντας πληρώσας τοῦ 
οἴνου κυμβίον. δίδωσι πιεῖν. ““ ; 

τὸ 94, ΚΙΒΩΡΙ ΟΣ: Ἡγήσανδρος. ὃ ΨΥ Εἰφορίωνά 
φησι τὸν, ποιητὴν. παρὰ Πρυτάνιδι δειπνοῦντα, καὶ ἐπι: 
δεικνυμένου τοῦ “Πρυτάνιδος κιβώριά. τινα δοκοῦντα. πε- 
ποιῆσϑαι πολυτελῶς, τοῦ κώϑωνος εὖ μάλα προβεβηκότος 

λαβὼν ἕν τῶν κιβωρίων ὡς ἐξοινῶν χαὶ. μεϑύων ἐνερύρησε. 
Δίδυμος δέ φησι. “ποτηρίου εἶδος εἶναι, χαὶ τάχ᾽. ἂν εἴη 

ἔ τὰ λεγόμενα. σχυφία, διὰ τὸ. κάτωϑεν εἰς στενὸν συνῆχϑαι; 
ὡς τὰ «Αἰγύπτια κιβώρια. 

55. ΚΟΝΩΑΥ. ποτήριον τ ὐσιακωιόν, Μένανδρος 'Κόλακι 
Κοτύλας χωροῦν δέκα 

ἐν Καππαδοκίᾳ κόνδυ᾽ χρυσοῦν. «Στρουϑία, 

: 477 ἀ. εἰχάδειε] εἰχάσες .(ῬΡ, .- ὕπὸ' ποιμένων. Βο6.1000 ΑΒ. ρΡοϑβέ 
ἐργασϑῆναν Βαθεπέ ΡΥ͂Τ,. ροβέ τὸ χισσύβιον Ὁ οὐ Ετιβέδεμίι Ρ. 1622, 7. 

ἣν ἐργασϑθῆναι] ἐς Οὐδὸς] Οάγ88. σ; 17. 
χήτιον Ὁ. κήτιον ΡΥ... ΞΟ χύκλου ΑΒΡΙ, "δὲ αβδυθοπί “μιθηιῦταπαα 
Φ»168. χύκλωπος ἡ. γράφων οὕτως] ὁ οὕτως ὁπι, Β. ἐκόνα 

77 8. δίδωσι πιεῖν) δίδων ποιεῖν Β.,΄΄ ἡγήσανδρος ὃ ̓ δελφὸς 
εὐφορίωνα φησὶ τὸν πριιγρὴν 'δειπνοῦντά παι, "τοῦ κώϑωνος εὖ μάλα 
προβεβηκότος, λαβόντα ἕν τῶν κιβωρίων, ὡς ἔξοινον καὶ μεϑύοντα “ἐνου- 

ρῆσωι Ὁ. καὶ ἐπυδεικνυμένου. --- δοκοῦνκω δἀᾷ. ΑΒΤ.. οπι.: ΕΥ͂ς. 

πεποιῆσϑαι) πεποιείσϑοι Β οἐ Βα51:1. στοῦ κώϑωνος ΒΡ. Ἰμοσοθϑέιν 
τοῦ δὲ κώϑωνος. προβεβηκότος ΟΡΥ],. προβεβληκότος ΑΒ. 
ἐνεούρη σε] ἐξέκρουε Ῥ, ᾳυὶ ἐνεούρησε ἴπ' πίαυρῖπο. μαθοέ. Ν ᾿ 
τ 477 ἢ Μοπδιαγὶ νϑβιι5 δέξαι! Χ, Ρ, 434 ς; Στρουϑίμ, ἀφάϊ 

οχ 484. Τιορορθαίαν Στρουϑέον. Ἐρξοπιθ,, “κόνδυ : ποτήριον ἀσιατυκόν, 
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Ἵππαρχος ᾿ἀνασωξομένοις ἡ λον νῶν. Ὡς 

Προσέχεις τι τούτῳ τῷ στρατιώτῃ. τοῦ. δὲ. δείου 
"ἀργύριον οὗτος οὐδαμόϑεν, εὖ οἶδ᾽ ἐγὼ, 

ἀλλ᾽ ἢ δαπίδιον ἕν ἀγαπητὸν" ποικίλον, ἀπ 
᾿ Πέρσας ἔ ἔχων Χαὶ᾿ γρῦπας ἐξώλεις. δινὰξ Οὐ ΘΘΘΔΗΒ χλὰ 

478. τῶν “Ἡερσικῶν Ἑ. εἰς χόρακας, ὠ βὀδτηηοῃ ΘΜ ΝΣ 
«4. καὶ κόνδυ καὶ “ψυχτῆρα κῶς χυμβίον. Ὁ «ὐὐὸν 

Νικόμαχος δ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ ἑορτῶν “Γϊγυπτίων φησὶ »Τὸ 
δὲ χόνδυ ἐστὶ μὲν Περσικὸν, τὴν᾽ δὲ ἀρχὴν ἣν ἽἝβμισιπος 
ἀστρολογιχὸς. ὡς ὸ κόσμος ἐξ οὗ τῶν. ϑεῶν τὰ ϑαύματὰ 

χαὶ τὰ χαρπώσιμα γίνεσϑαι ἐπὶ γῆς" διὸ ἐκ τούτου. σπέν-: 
δεσϑαι." Παγκράτης δ᾽ ἐν πρώτῳ᾽ 'Κογχορηΐδοι 6 " 

, “Αὐτὰρ ὃ χε σπείσας ἐκ κόνδυος. ἀργυφέοιο, τς πθπνοι 
δ᾽ γέχταρ, ἐπ᾽ ἀλλοδαπὴν. οἶμον ἔβαινε πόδα. 

'ΚΟΝΏΝΙΟΣ. ᾿Ἰσέρος ὃ -Καλλιμάχειος ἐν πρώτῳ 
Μερυλεμινῦδος τῆς ἐν᾽ “Αἰγύπτῳ πόλεως γράφει οὑτωᾷ .} Κυ- 

λίχων ᾿χονωνίων ξεῦγος καὶ ϑηριχλέίων χρυσοκλύστων 
ἐν μὰ ἡ ΣΌΝ, ἐὺ Δ τοι ἜΑ εν 

“56. ΚΟΤΎΖΟΣ. τὰ μόνωτα᾽ ποτήρια, κότυλοι, ὧν 
χα “ἀλκαῖος μνημονεύει. Διόδωρος" δ᾽ ἐν τῷ πρὸς «“0υχό- 

φθονα παρὰ “Σιαυωνίοις καὶ Ταραντίνοις ἐπ βνολάξενν φησὶ 

τὸ ἔχπωμα, εἶναι δὲ αὐτὸ λουτηρίῳ ἐοιχὸς βαϑεῖ. ἔχει δὲ 
, "ἃ . ᾿ ᾿ “δ ) . ὦ ᾿ ΄΄- 

στρουϑίον: περσικὸν ποτήριον. λέγονταν δέ τινὲς καὶ 'κύλικες ᾿χονώνιοις 

Ἐτγόγοπι τἱ ἀϊου!απι γορθεε ρταπιπιδέϊοιιβ Ἡδυπιδππὶ μ᾿, 320, 

Ψ. 1. τοῦ δὲ δείον ΑΡ οοτταρίο. τοῦ διδείου Β, τοῦ δὲ δὴ ΝΠ: ποῦ 
δ᾽ ἔχει ἀργύριον οὗτος; 1ΔΟΟ 518 Ρ- 2589. ν. 4. ἔχων) (ἔχον 
δοῖν οἰ μ ΘΌ ΒΘ ΙΊ8. ᾿ 

ἀκα ϑα ἐν, ,ῦ, ψυχτῆρα Ρ εχ οογγθοίϊομθ: πᾶπι ρυΐπειπι ψυκτῆρυ 
ξαϊέ, Βδοία Ἰδοοθδίιβ Ρ. 299. ψυκτηρίαν γοϑεϊεέυογα νἱἀθίαν, 46 4ἴι0 

͵“ἰά6, ΑΓΒ οπάθιπι Ρ. 503 ἃ. φησὶ οπι. Β. 96. ΝιοοιδοῦΣ 

πὶ ἀϊοίεαν γϑυθὶβ νᾶ]ὰ6 ρογίαγθας8 νἱὰθ ἀπποίαξίοποπ. Αὐτὰρ] 
αὐτὸς Β. τ᾿ 

478 Ὁ. ἔβαινε] ἔκβαινε Β. ἸΚονώνιος) κώνιος Θρί(οπια Ηο6- 
50 ΘΙ, ποι Ο. Καλλιμάχειος)] δου θοθάξαν καλλιμάχιος. καλλίμα- 

χος Β. γράφεν Ἀ.. γράφων ΡΥΙ,. γράφει οὕτως οπι. Β. χου- 
δοκλύστων Ἀ. χρυσοκλείστων ῬΨΙ,, μόνωτα] μονωτὰ ΒΡ. 
ποτήρια] ποτηρίων Β: ὦν καὶ οπι. Β, “καὶ ταραντίνοις δα. 

ΔΟ δὲ ορίζοπιθ ΗΟ θβοπε}1. οαα. ΡΨ]. βαϑεῇ βαϑὺ Β 

΄“ 
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καὶ οὖς ἐνιαχὴ. μνημονεύει δὲ αὐτοῦ χαὶ Ἴων ὁ Χῖος κό- 
ε τυλον οἴνου πλέων λέγων. Ἕρμιππος δ᾽ ἐν Θεοῖς ο΄ 

Τόν τε κότυλον πρῶτον ἡνεγκ᾿ ἐνέχυρον τῶν γειτόνων. 
καὶ Πλάτων ἐν 4ιὲ κακουμένῳ.,, Τὸν κότυλον φέρει" φησὲ 
χαὶ ᾿Δριστοφάνης ἐν Βαβυλωνίοις. Μυβύνλοο,, δὲ ἐν ᾿᾽Οδυσ- 

σεΐ ἢ Πανύόπταις 

Ὁ. δ᾽ ἱερεὺς εὐήγορος 
᾿ ἂν Αἰ δύο αὐτοῖσιν. ἑστὼς τὴν καλὴν σκευὴν ἔχων. 
οἶνον ἐξέσπενδε χοτύλῳ. οὐ 

Πάμφιλος δὲ ποτηρίου φησὶν εἶνον γένος, εἴδιον δ᾽ εἶναι 
Διονύσου. Πολέμων δ᾽ ἐν τῷ περὶ τοῦ Δίου κωδίου φησὲ 
 Πετὰ. δὲ ταῦτα τὴν. τελετὴν ποιεῖ, καὶ αἱρεῖται ἐκ τῆς 

ἃ ϑαλάμης, χαὶ νέμει ὅσος ἄνω τὸ κέρνοξ περιενηνοχότες. 
τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἀγγεῖον κεραμεοῦν, ἔχον ἐν αὑτῷ πολλοὺς 

χοτυλίσχους κεχολλημένους" ἔνι δ᾽ ἐν αὐτοῖς ὅρμενοι, μήκωνες 

λευκοὶ, πυροὶ, χριϑιαὶ, πισοὶ; λάϑυροι, ὥχροι, φακοὶ, κύαμοι, 
ζειαὶ, βρόμος, παλάϑιον, μέλι, ἔλαιον, οἶνος, γάλα, δῖον. 
ἔριον ἄπλυτον. ὃ δὲ τοῦτο βαστάσας, οἷον λικνοφορῆσας, 
τούτων γεύεται.“ 

57. ΚΟΤΎΖΗ. “Ἵριστοφάνης Κωχάλῳ 

Ἄλλαι 
ὑποπρεσβύτεραι "ἰῷ Θασίου μέλανος μεστὸν κα κα 
κεραμευομέναις κοτύλαις μεγάλαις [ἔγχεον 6] σφέτε- 

ρον δέμας οὐδένα χόσμον. 

ἔχε ἔχειν ϑομνν οΙ ΡΒ, μνημονεύει δὲ αὐτοῦ καὶ οτῃι. Β, πλέων 
δου δία πλέον. ἢ λέγων] λέγει Β. 

478 ο. πρῶτον] πρῶτοΞὨ Ἀἠἤνεγκ᾽ ἐνέχυρον Ῥογβοπι5 δρυᾶ Ὀο- 
Βγδθῖπι δὰ Αὐβέορῃ. ΡΙαΐ, 451]. Ρ. 53. δὲ Ἰδοορβῖιβ Ρ. 259. [,6ρ6- 
Βᾶίαν ἤνεγκεν ἐχυρὸν. ἈἈΠλάτων)] Ψιάο ΧΥ, Ρ, 6606 6. Αὐ βίο- 
Ῥθδπὶβ γογθᾶ βογναυν ΡΟ χ Χ, 88. ὅσον ἄνω] ὅσοι ἂν ὦσι 
Ολδδυθοηι5. 

478 ἃ, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν} Οοπῖ, ν, 476 ἢ ἔνι] ἔνιον Β. 

ὅρμινον. Β. ορμινον ἡ. ὄρμενον ῬΙ,, ὅμενοι Ὗ. λευκοὶ] λευκαὶ 
Ομ ΘΙ Ρἢ, πυροὶ] πυρροὶ Α. πισοὺὶ ϑομυνεῖρη, δἀϊέϊο. πέσον 

ΡΥΙ, Οοπΐ, δὰ 470 ἔ, ὄϊον Ῥ δὲ δομιυνεῖρῃ. οἵον γ 1. ὃ δὲ] 
ὃ δὴ Β. ΑΥϑέορμ πὶ ν. 2, ἰηάϊοανὶ Ἰδσιηδι. ν. 3. δεοοϊαϑὶ 
ἔγχεον ἐς, ἐς σφέτερον] ἐσφέτερον Β, οὐδένα κόσμον Τ᾿ ουρῖι5 
Ἰππιοπᾶ, γο]. Π1. Ρ. 94. Πῖθγὶ οὐδὲν ἄκοσμον. 
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[ἔρωτι βιαζόμεναι μέλανος οἴνου ἀκράτου. ὅτὸ ὅδ Ὲ 
6 Σεληνὸς χαὶ Κλείταρχος ἔτι δὲ Ζηνόδοτος τὴν χύλιχα ᾿ 

οἸΠάντη δ᾽. ἐπῶν γέχυν ἜΝ ἔρρεεν ματα 
δὴ ; ὰ 

᾿ Μολλὰ μεταξὺ ἡνδλρν. κοτύλης. "καὶ ᾿χείλεος ἄχρου. 
᾿Σιμάριστος δὲ τὸ λεπτὸν ποτήριον οὕτω καλεῖσϑαι. Ζ4:ό- 
δωρος δὲ τὸν παρᾶ τισι κότυλον χοτύλην ὠνομαχέναι, τὸν 
ποιητὴν »Πύρνον "καὶ ̓χοτύλην.“ Οὗ χύλικα μὲν οὐκ εἶναι" 

οὐ γὰρ ἔχειν ὦτα" παραπλήσιον. δ᾽ ὑπᾶρχειν λουτηρίῳ 
τ βαϑεῖ," ποτηρίου δὲ εἶδος εἶναι. δύνασθαι δὲ καὶ τὸν 
παρὰ τοῖς «“4ἰτωλοῖς “αί τισι τῶν Ἰώνων λεγόμενον κότυ- 
λον, ὃν ὕμοιον ὄντα τῶν προειρημένων ἕν οὖς ἔχειν. μγὴ- 
μονεύεν δ᾽ αὐτοῦ Κράτης ἐν Παιδιαῖς καὶ “Ἕρμιππος ἐν 
Θεοῖς ΄ϑηναῖοι δὲ μέτρον τι χαλοῦσι χοτύλην.. Θουκυδί- 
δης .Εδίδοσαν μὲν αὐτῶν ἑκάστῳ ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας κοτύ-- 
λὴν ὕδατος καὶ δύο χονύλαν' σἰτοὺ. "" ᾿Δριστοφάνης 

Προαγῶνι ν 

ὋὉ δ᾽ ἀλφίτων κα πριάμενος τρεῖς χοίνικας 
χοτύλης δεούσας εἴχοσ᾽ ἀπολογίξεται." : 

ἀ79 ᾿Απολλόδωρος δὲ ποτηρίου τι γένος ὑψηλὸν χαὶ ἜΠΤῊΝ 

πᾶν δὲ τὸ χοῖλον χοτύλην, φησὶν, ἐχάλουν οἱ παλαιοὶ, 

ὡς καὶ τὸ τῶν χειρῶν κοῖλον. ὅϑεν καὶ χοτυλήρυτον αἷμα 
τὸ ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ἀρυσϑῆναι δυνάμενον. καὶ 

ἔρωτι --- ἀχράτου ἀο]οπᾶα 6556 νἱᾶϊε ΤΟυρί8, 
“ 478 6. οειληνὸς ΑΒ, σιληνὸς ΡΥΙ,... ΕΡΞἩἔτι δὲ] Πιοσορθδέαγ ἔτι τε. 

τὴν κύλικα ἀἀά. ΑΒ. οι. ΡΥ]. “Πάντη] Ηϊαα, ψ, 34. 

κοτυλήρυτον Β. ΒοΡΙθοθαΐαν χοτυλήρρυτον. Πολλὰ] Ψο δὰ. ΡΓΟ- 

ψΟΥΙΑ}15, ἀθ αὰ0 νἱάθ΄ ἀπποίδεϊ 6 1, λεπτὸν ΑΒ, ορίίοπθ οἔ 

Ἐπί Ρ. 1282, 43. οὕτω Β. οὕτως ΡΥ͂Γ,. τὸν ποιητὴν] 

Οάν85. ρ, 12. δὲ ο, 8311.  νς ἐν 
478 ἴ. εἶδος εἴναι] εἶναι εἶδος Β. ; ὄντα] ὃν Β. δ᾽ αὐτοῦ 

οτι. Β. “Παιδιαῖς ΟαΒαΌΡοΠπι5. Γἰδτὶ παιδείαις. Ἕρμιππος 

ψιάο Ρ. 478 ε. Θουκυδίδης] ΨΠ, 87. Οοπῇ, Ἐπιδέδεμίαπι Ρ. 

1282, 52. ἀλφίτων χοίνικας τρεῖς κοτύλης δεούσας ἘΠιϑέα ἢ 115. 

ἀλρνι, Ἐ] ἀλφίτων γε ϑομνν οΙ ἢ. δεούσας] δὲ οὔσης Β.. δεούσης 
οΟπίϊοῖοθαΐς Οαϑδοθοηιι5. εἴχοσ᾽ Ἐ,, πιοηιδγαπας Πιαϊσας Οὐδ: 

Ῥοπὶ οἵ, ἂὲέ νἱάοίαν, Β. οἴκαδ᾽ ΑΡΥ͂ δὲ οοᾶεχ Πυταϊάϊπαδ. 

479 ἃ. ᾿ἀπολλόδωρος δὲ] δὲ οἵα. Ἐ. ᾿ἔγκοιλον]} εὔκοιλον Ὁ, 

κοτυλήρυτον ΑΒΟ, χοτυλήρρυτον ῬΨΤ,. 
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ἐγχοτύλη δέ τις παιδιὰ "καλεῖται, ἐν ἢ ̓χοιλάναντες τὰ 
χεῖρας" δέχονται τὰ γόνατα τῶν. νενικηχότων οἱ νενικημξ: ἡ 
γοι καὶ βαστάξουσιν αὐτούς. Διόδωρος δὲ ἐν ᾿ταλμικαῖς 

Τλώσσαις καὶ “Ἡράλλειτος, ὥς φῆσι Πάμφιλος, τὴν χοτύ-" 

λὴν καλεῖσϑαι χαὶ ἡμίναν; παρατιϑέμενος ᾿Επιχάρμου “᾿ 
. Καὶ πιεῖν ὕδωρ διπλάσιον χλιαρὸν, ἡμίνας δύο. ν 

χαὶ᾿ “Ξώφρων »Κατάστρεψον, τέκνον, τὰν ἡμίναν." χοτυ-ὶ 
λίσκην δ᾽ εἴρηχε Φερεχράτης ἐν Κοριαννοῖ “Τὴν κοτυλί- 
σχὴν μηδαμῶς." “Δριστοφάνης ἐν ᾿ἡχαρνεῦσι 

Κοτυλίσχιον τὸ χεῖλος ἀποχεχρουμέγον. 
χοτύλη δὲ καλεῖται καὶ ἡ τοῦ ἰσχίου κοιλότης, καὶ αἱ 
τοῦ πουλύποδος ἐν ταῖς πλεχτάναις ἐπιφύσεις παραγώγως 
κοτυληδόνες. χαὶ τὰ χύμβαλα δ᾽ Αἰσχύλος ἐν ᾿Ηδωνοῖς. 
κοτύλας εἴρηκεν 

ὋὉ δὲ χαλκοδέτοις χκοτύλαις ὁτοβεῖ. 

ς Μίωχαρσύας δέ φησι τὸ ἐν τῷ ἰσχίῳ ὀστοῦν καλεῖσθαι ἄλει-, 
σὸν καὶ κύλιχα. κοτυλίσχος δὲ καλεῖταε ὃ ἱερὸς τοῦ ΖΔιο-᾿ 
νύσου κρατηρίσκος, καὶ οἷς χέονται οἱ μύσται, ὡς Νίκαν- 
δρός φησιν ὁ Θυατειρηνὸς, παρατιϑέμενος τὸ ἐκ ΝΥ ἐφρελῶν 

᾿Αριστοφάνους » ΠἹηδὲ στέψω κοτυλίσκον."“ ΣΣιμίας δὲ ἀπο-. 

δίδωσι τὴν χοτύλην ἄλεισον. 
58, ΚΟΤΤΑΒΙΣ:. ἁρμόδιος ὃ ̓ ἀαπράτης ἐν τῷ περὶ 

τῶν κατὰ Φιγάλειαν ΙΝομίμων διεξιὼν περὶ τῶν ἐπιχωρίων 
δείπνων γράφει χαὶ ταῦτα᾽ οΑΚαϑαγισάντων. ταὔτω ἐν 

Διόδωρος δὲ] δὲ οπι, Βθ. “Ἡράκλειτος] Ἡρακλέων ΨΑΙΟΚοπαΓίτι5 δᾶ 
ΑἀοπίᾶΖ. Ρ. 293. Ἐχ βθαᾳυθπέϊθιιβ ρίπτα δέζα!ε Ἐπιβέδεμίυβ Ρ. 
1282, 50. ἘΡ᾿ΟΒαστΐ οχ ΟΠίγοπο νουϑαμῃ δἴξογέε ΧΙΥ͂. ἡ. 648 ἀ. 

479 ΡΒ. κατάστρεψον] κατάστεψον Β. Φερεκράτης) ΨΙᾶδ Ρ. 
481 ". υαδὶῖ χυλίσκην 65έ. ἐν (ἐν οἵη. Β,) ᾿Αχαρνεῦσι] Ὑ. 4589. 

ἀποκεκρουμένον ΑΒ. ἀποκεχρουσμένον ΘρίζοπιΘ δὲ Ἐδέμ πιβ 
Ῥ. 1282, 9. ἀποκεκομμένον ΡΥ.  πουλύποδος} ϑογιθεθαίαιν πο-- 

λύποδος. ΑΘΒΟΒΣΙ Ἰοοῦπ δἐέέξαϊε δέναθο Χ, ρ. 470. οἐἰ. Οἀβδὰ. 
ἡδωνοῖς ΑΒΡ, ἡδονοῖς Ψ1,. ὄτοβεὶ ΒΟ εἐ Ἐπβέδιίυβ 

ν. 1282, 60, ὀττοβεῖ Ῥ. ὀττόβει Ὑ7- ἷ 

479 6. χέονται)] χρῶνται ᾿ΟαβαῦθοΠπι5 σοπιραγαίο Ἡβνοἶο πῃ κο-- 

τυλίσχος. ϑυατειρηνὸς Β οἱ δομινοῖρῃ. δαϊεῖο. ϑειατειρηνὸς ΡΥ͂Τ,. 

᾿Αριστοφάνους οπι. Β. Σιμίᾳς] δουιθοθαξαν Σιμμίας, 
τὴν κοτύλην ἄλεισον] πλὴν κοτύλην ἄλυσον Β. Φιγάλειαν)] δοΥῖθο- 

Βαίαν Φιγαλίαν. καὶ ταῦτα οὁπι. Β. ἨἩδρποάϊὶ Ἰοσὰπι δέέιι- 

1 ΤΡ, νΡ. 149 ". Καϑαχισάντων) κατὰ γισάντων Β., 
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χεραμέῳ κοτταβίδι. πιεῖν ἑχάστῳ μικρὸν, καὶ ὃ προσφέρων. 

ἃ ἀνεῖπεν εὖ δείσενειαρ “ἐς ̓Ἡγήσανδρος͵ δ᾽ ὁ Δελφὸς ἐν. ὑπο- 
τ μγήμασιν, ὧν ἀρχὴ. Ἐν τῇ ἀρίστῃ. πολιτείᾳ, φησὶν. ὡ. - 

καλούμενος κότταβος. παρῆλϑεν εἰς τὰ συμπόσια ̓  τῶν, 
περὶ “Σικελίαν, ὡς φησιν Δικαίαρχος, πρῶτον εἰσαγαγόντων. 

τοσαύτη, δὲ ἐγένετο σπουδὴ περὶ, τὸ ἐπιτήδευμα, » ὥστε εἰς ἐν 

τὰ συμπόσια παρεισφέρειν ἄϑλα κοττάβια καλούμενα. εἶτα 
χύλικες αἱ πρὸς τὸ πρᾶγμα χρήσιμαι ἀὐλλαν εἶναι δοκοῦ- 
σαν κατεσκευάζοντο, καλούμεναι κοτταβίδες, πρὸς δὲ τού-" 

ὁ τοις οἶχοι χατεσχευάζοντο χυκλοτερεῖ εἴς ἵνα πάντες εἷς τὸ 

μέσον τοῦ χοττάβου τεϑέντος ἐξ ἀποστήματος ἴσου καὶ. 

τόπων ὁμοίων ἀγωνίζοιντο περὶ τῆς νίχης. οὐ γὰρ μόνον 
ἐφιλοτιμοῦντο βάλλειν ἐπὶ τὸν σχοπὸν, ἀλλὰ χαὶ χαλῶς 
ἕχαστα αὐτῶν. ἔδει. γὰρ εἰς τὸν «ἀριστερὸν. ἀγκῶνα ἐρεί- 
σαντα, χαὺ τῇ δεξιᾷ χυχλώσαντα ὑγρῶς ἀφεῖναι τὴν λάτα- 
γα" οὕτω γὰρ ἐκάλουν τὸ ἐχπῖπτον ἐχ τῆς χύλικος ὑγρόν" 
ὥστε ἔνιοι μεῖζον ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ καλῶρ χρξερβίον ̓ ἥρ, 
ἐπὲ τῷ ἀκοντίζειν μέγα φρονούντων.“ 

ἢ 59, ΚΡΑ͂ ΤΑ͂ΝΙ ΟΝ. μήποτε τὸ γῦν χαλούμενον κρά- 
γνέιον ἔχπωμα οὕτως ὠνόμαζον οἱ ἀρχαῖοι. Πολέμων γοῦν, 
ἢ ὅστις ἐστὶν ὃ ποιήσας τὸν ἐπιγραφόμενον ᾿Ελλαδικὸν, 

περὶ τοῦ ἐν ᾿λυμπίᾳ λέγων ἹΜεταποντίνων ναοῦ γράφει, 
χαὶ ταῦτα .»Ἰγαὸς Μεταποντίνων, ἐν ᾧ φιάλαι ἀργυραῖ 
ἑχατὸν τριάχοντα δύο, οἰνοχόαι ἀργυραῖ δύο, ἀποϑυστά-. 

ἀβύγιον ἀργυροῦν, φιάλαι τρεῖς ἐπίχρυσοι. ναὸς Βυζαντίων,. 

κεραμέᾳ] κεραμιέα Β, κεραμείῳ 149, 

479 ἀ. ἀνεῖπεν ΡΥ!,. ἄν εἶπεν Β. εὖ δείπνειας ϑομνν οἰ Ρἢς 

εὐδείπνειας ΑΒΡ, εὐδειπνίας Ὑ1.. ᾿Ἡγήσανδρος δ᾽] δ᾽ οπι. Β.. 
ἀρχὴ] ἡ ἀρχὴ Β, Ζικαίαρχος] Τπ Πρ γῸ ἀθ. ΑΙοαθο: νἱά6 ΧΙΨ. Ῥ. 

008 6. κοττάβια)] κοττάβεια ον Ιρἢ. . καλούμεναι --- κατε- 
σκευάζοντο οι. Β. 

479 6. ἀποστήματος Ὁπιπ68 Ῥτγδϑέον 1,, αὰὰθ ἀποθήματος. 
τῆς νίκης] τῆς οι. Β, ἔδει γὰ91 καὶ ἦν σπούδασμα μοδιῖε Ο, 
ἐκπῖπτον) πίπτον Β, μεγαφρονούντων Ῥ. μεταφρονούντων Β. 

479 ἢ. ἔχπωμα)] ἔχπομα Β, γοῦν Β. Τιοροθαίαγ οὖν. ἡ 
Ῥοϊθιμοη δ Ιοσαμν οἱ, Ὁ. ἐπιγραφόμενον οπὶ, 1}, μετοποντί- 
ψῶν Ὀϊΐ5 Β, ἀποθυστάνιον Ῥ. ἀποθουστώνιον Δ, ἀπόϑου στανίον ΒΒ. 
ἀποθϑυσάνιον Ὑ],. 
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᾿ἐν ᾧ Τρίτων ̓χυπαρίσσίνος. ἔχων αρατάνιον. ἀργυροῦν, 
ΣΣειρὴν ἀργυρᾶ, καρχήσια δύο ἀργυρᾶ, κύλιξ ἀργυρᾶ, 
οἰνοχόη χρυσῆ; “χέρατα, δύο. ἐν δὲ τῷ ναῷ τῆς Ἥρας τῷ 

παλαιῷ φιάλαι ἀργυραῖ τριάκοντα, “χρατάνια ἀργυρᾶ δύο, 
᾿ χύτρος ἀργυροῦς, ἀποϑυστάνιον χρυσοῦν, πρατὴρ χρυσοῦς, 
᾿ Κυρηναίων ἀνάϑημαν βατιάλιον ἀργυροῦν." 

ΚΡΟΥΝΕΙ͂Α. ᾿Επιγένης Μνηματίῳ 
Κρατῆρες, χάδοι; 

δλκεῖα, χρουνεῖ᾽. Β. ἔστι γὰρ χρουνεῖα; «ΑἹ. ναί, 
ν ΑΚΥΖΆΘΙΣ, κοτυλῶδες. ἀγγεῖον. “Σώφρων ἐν τῷ ἐπι- 
γραφομένῳ μίμῳ Τυναῖχες αἵ τὰν ϑεὸν φαντὶ ἔλεξαν ,Ὑπο- 
κατώρυχται δ᾽ ἐν κυαϑίδι ,τρίκτοι ἀλεξιφαρμάχων."“ 

00. ΚΥΖΊΞ. Φε ἐρεχράτης 4Δουλοδιδασχάλῳ 
Νυνὶ δ᾽ ἀπονίζων τὴν κύλικα δὸς ἐμπιεῖν 
ἔγχει. τ᾽ ἐπιϑεὶς τὸν ἡϑμόν. 

ταῦτα δ᾽ ἐστὶ χεράμεα ποτήρια καὶ λέγεται ἀπὸ τοῦ πυλίε- 
σϑαι τῷ τροχῷ᾽ ἀφ᾽ ὧν καλεῖται τό τε κυλικεῖον, ἐν ᾧ 
τίϑεται τόπῳ τὰ ποτήρια, κἂν. ἀργυρᾶ τυγχάνῃ ὄντα " 
χαὺὶ τὸ χυλιχη γο Εν, ὅταν ἐπὶ τῇ χυλιχί τις ἀγορεΐῃ. ᾿ϑη- 

ο ναῖοι δὲ καὶ τὴν ἰατρικὴν πυξίδα καλοῦσι χκυλικίδα, διὰ 

τὸ τῷ τόρνῳ κεχυλίσϑαι. ἐγένοντο δ᾽ ἐπίσημοι κύλιχες αἵ 
τὲ “Δργεῖαι καὶ αἱ ̓ Δ4ττιχαί. χαὶ τῶν μὲν ᾿Δττικῶν μνημο- 
ψεύει Πίνδαρος ἐν τοῖσδε 

480 8, κυπαρίσσινος] κυπαρίσσιος Ῥ, σειρὴν ἀργυρᾶ Α, σειρὴν. 
(σείρην ῬῚὴ ἀῤγυρᾶν ΡΥ]. τῷ ναῷ] τῷ οπι, Β. χύτρος ΑΡΥ, 
κύτρος Β881. 1.  ὀἀἀποϑυστάνιον ΑΒΡ. ἀποϑθυσάνιον ΨΤ,. 
βατιάνκιον ΑΒ. βατιάνειον ῬΎΤ,. ᾿Επιγένης] Μιάδ δὰ 472 ἴ. Τὸο- 

απ Ἰοοῦπι ΟΠ. Ὁ. κάδον] κάδος Β, κρουγεῖα ναί Ἀ, χρουνια-" 
ψαὺ ΒΡ. χρουνίαν 1. ' 

480 "Ὁ. ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ οπι. Β. ΘΟΡΉΓΟΠΙΒ Σοσιιπὶ 011. 
Ο. ΨιάΘ. ἀπποίδειοπθιῃ. δ᾽ ἐν] Βογιθοθαΐαν δὲ ἐν. χυαϑίδι 
Ι,. χυατϑίδι Β. χναϑίδι. ΡΥ, τρίχτοι) τριτὺς ΟΔδαιθοπυ5. τρικτὺς 

Βομυν εἶθ, ῬΒΘΓρουδΕ5 Ἰοοσπὶ ὁπ. Ὁ. ὀ ὀ ἀπονίζων ΥἹ,. ἀπονί: 
ζειν ΑΒΡ. δὸς ἐμπιεῖν ΘΟΌΥαΘ5. ἴῃ ΒΟΒΙ1 [πβουιρεϊοηίθα8. Ρ. 9. 

Τιαρνῖ δώσων πιεῖν. ἔγχει τ΄ ΑΒ δὲ οὐᾶοχ Εοπιᾶπιβ πὶ ΠἰὈγῸ Λ6- 
δἴαπο. ἔγχυτα ΡΨ!.. ᾿ τὸν ἡϑμόν ἴ,. γονηϑμόν ΡΥ. τὸ τὲ χυλι- 
χεῖον --- ὄντα " χαὶ δάᾶ, ΑΒ],, οπι. ΡΥ. τυγχάνῃ Β οἐ Βομνν οι, 

οὐϊεῖο. τυγχάνειν 1... κυλικηγορεῖν κυλικαγορεῖν Β. ᾿ 
εἰ 480 οὐἹ τῷ, τόρνῳ Β, ΑΒογδᾶξ. τῷ. : μὲν ᾿Αττικῶν] μὲν οχη.- Β, 

Πίνδαρος} Ἐν. 89. Ρ. 014, 6010. ΣΝ 
ΑΥΒΕΝΑΚΙ5. ἢ], 09 
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ἾὮ Θρασύβουλ᾽, ἐρατᾶν. ὄχημ᾽ ἀοιδᾶν . 
τοῦτο πέμπω μεταδόρπιον. ἐν ξυνῷ χὲν εἴῃ συμπό- 

ταισίν τε γλυχερὸν 
καὶ Διωνύσοιο καρπῷ καὶ κυλίχεσσιν ᾿Α'ϑηναίαισι 

κέντρον. 
αἷ δὲ ᾿4ργεῖαι δέδοῦι; καὶ τὸν τύπον ἔχειν διάφορον πρὸς 

ἃ τὰς ᾿Ἵττιχάς. φοξαὶ γοῦν ἦσαν τὸ χεῖλος, ὡς “ΣΙμωνίδης 
φησὶν ὃ ᾿Δμόργιος 

Αὕτη δὲ φοξίχειλος" 
4) εἰς ὀξὺ ἀνηγμένη, οἷοί εἶσιν οἱ ἄμβικες καλούμενοι. τὸ 
γὰρ φοξὸν ἐπὶ τούτου τάττουσι, χαϑότι Ὅμηρος ἐπὶ τοῦ 
Θερσίτου » Φοξὸς ἔην κεραλήν. ( χρὴ ἔστιν οἷον φαοξὸς, 
ὁ πρὸς τὰ φάη ὀξὺς ὁρώμενος. 

61. διάφοροι δὲ χύλιχες γίνονται καὶ ἐν τῇ τοῦ συσ- 
ε σίτου ἡμῶν ᾿᾿ϑηναίου πατρίδι ΝΝαυχράτει. εἰσὶ γὰρ φιαλώ- 

δεις μὲν, οὐ κατὰ τόρνον, ἀλλ᾽ ὥσπερ δαχτύλῳ πεποιη- 

μέναι, καὶ ἔχουσιν ὦτα τέσσαρα, πυϑμένα εἰς πλάτος ἐ ἐλτε- 

ταμένον" --- πολλοὶ δ᾽ ἐν τῇ “Ναυχράτει κεραμεῖς" ἀφ᾽ 
ὧν χαὶ ἡ πλησίον τῶν κεραμείων πύλη Κεραμικὴ καλεῖται. ---- 
καὶ βάπτονται εἷς τὸ δοχεῖν εἶναι ἀργυραῖ. ἐπαινοῦνται δὲ 
καὶ αἱ Χῖαι χύλικες, ὧν μνημονεύει “Ἕρμιππος ἐν ὥτρα- 
τιώταις 

Χία δὲ χύλιξ ὑψοῦ χρέμαται περὶ πασσαλόφιν. 

Ψ. 1. ϑρασύβουλε ρατανόχημω οἰδαν Β. Ψ. 2. τοῦτο] 'τοῦτό τον 
Βοροκπμία8. συμπόταισιν) ΤῸ ΣΙ συμπόταισι. Ψ. 3.. Διωνύσοιο) 
ΤᾺΌΡῚ διονύσοιο, ἀϑηναίεσσι Α. ἀϑηναιεῦσι ῬΥΤΙ,, ψάθηναίμρν 
ϑΟΒποιάθσιβ δὲ 8111 γοβεϊξαθταπέ οχ δυῖάα ἱπ ᾽ 4ϑηναία. 

480 ἃ. ὡς εἴ φησὶν οπι, Β. ᾿ “Ξιμωνίδης) Ἐν. 187. ν, 404. 
Δείυϊογαπέ δἀάϊέο γουϑὰβ ἤπθ ᾿“ργείη κύλιξ ἘΠῚ πιο]. ΜῸ ν. 798, 20. 

ἈΡΟΠΟπΙῸΒ. Τιοχ. ἨΌΠΙΘΓ. ἱπ φοξός. 5080}, Ψ πεέ, δὰ Πιαὰ, β, 219. 
δὲ οχ Αἰβοιᾶθο Επιβέβεῃίιβ Ρ. 207, 12. ἀὕτη Β' οὐπι Ἐέν πιο]. 
οἐ 5080]. Ηοπιουὶ. 1οροθαΐαγ αὐτὴ. οἷοι] οἷον Β. Ὅμηρος] 
"84, ρι 219. γίνονται Β851}. 1,. πίνονται ΒΡΥ͂, πατρίδι 
οπι, Ρ. 

480 6. φιαλώδεις) ᾿φιιλώδης Β. εἰς πλάτος] εἰς οἵη, ἊΝ 
ὧν ϑοιιννοῖσῃ, οαϊεῖο. ὡς ΡΥ],. ὧν μνημονεύει δὲ ἐν οπ!. Β. “δ᾽ ἐν 
ταῖς) δ᾽ εοἐ ταῖς οχ. Β. ' 
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Γλαύκων δ᾽ ἐν ταῖς Τλώσσαις Κυπρίους φησὶ τὴν χοτύλην 
χύλιχα χαλεῖν. Ἱππῶναξ δ᾽ ἐν «Συνωγύμοις οὕτως γράφει 

»Ζ“λεισον , ποτήριον, κύπελλον, ἄμφωτις, φχύφος, κύλιξ, 
. χώϑων, καρχήσιον, φιάλη." ᾿Αχαιὸς δ᾽ ὁ ᾿Βρετριεὺς ἐν 
“Δλκμαίωνι ἀντὲ τοῦ κύλικες παραγώγως κυλιχνίδας εἴρηκε 

διὰ τούτων 
᾿Αλλ᾽ ὡς τάχιστα μέλανα δεῦρ᾽ οἶνον φέρειν 
κοινόν τὲ χρὴ χρατῆρα καὶ κυλιχνίδας. 

καὶ ᾿4λκαῖος 
Πίνωμεν" τί τὰ λύχν᾽ ἀμμένομεν:. δάχτυλος ἁμέρα: 
κάδδ᾽ ἄειρε χυλίχναις μεγάλαις, ἀΐτα, ποικέλαις. 
οἶνον γὰρ “Σεμέλας χαὶ Διὸς υἱὸς λαϑικαδέα.. 
ἀνϑρώποισιν ἔδωκ᾽. ἔγχεξ κίρναις ἕνα χαὶ πλείους. 

χαὶ ἐν τῷ δεχάτῳ 

“άταγες ποτέονται κυλιχνᾶν ὁ ἀπὸ Τηιᾶν.͵ 
ὡς διαφόρων γινομένων χαὶ ἕν Τέῳ χκυλίκωνς. 

02. Φερεκράτης Κοριαννοῖ 
Ἂχ τοῦ βαλανείου γὰρ δίερϑος ἔρχομαι, 
ξηρὰν ἔχουσα τὴν φάρυγα. Β, δώσω πιεῖν. 

480 ἢ. “Ιππῶναξ)] ϑοῦθοθδία Ἱππώναξ, ἵπναξ Β, οὕτως γρά- 

φεῦ Οπι. Β, "ἄλεισον ἴ,. ἄλυσον ΒΡΥ͂,. ἄμφωτις) ἄφωτις Β, 
κύλικες ΑΒ, κύλικας ΡΥ]. εἴρηκε] εἴρηκεν Β. διὰ τού- 

των οπι. Β. Ἀομαοὶ νϑῦβαβ οπι. Ὁ Ὁ. ς ̓Αλλ᾽ ὡς --- δάκτυλος 
οπι, Β. μέλανα ἀἀα, ἴ.. οπι, ΡΥ͂. δεῦρ᾽ οἶνον ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΙΒ, 
δεῦρω μόνον ἈΡ, δεῦρο μόνον 1... κρατῆρα] δοτίθοναίαν κρητῆρα. 

6 Αἴοᾶθο μοο βοϊυπιὶ μαροξ Ὁ, καὶ ἀλκαῖος δὲ κυλίχνας: 

481 ἃ. θ)6 Αἰσαρὶ γϑυβϑῖθαϑ᾽ ἀϊοέξαπι δα Χ. Ῥ. 430 ἃ. ἃ. ΨΡ.1]. 
τὰ λύχν᾽ Ῥογβοπυβ. Γ1ΌΥῚ τὸν λύχνον: ΟὟ; 2. καδδ᾽ ἄειρε ἴὰμ- 
καδδα εἰρε Β. καδδάρεν Ῥ. καδδάραο Υ. ἀτα ΟΟΠΒΟΓ Ἰοποηβΐβ. αὐ 
τα (τὰ ΡῚὴ ΒΡ, αὲ τὰ Ψ. εὖ τὰ ω,  ποικίλαὶς ϑοιννδΙ ἢ. ποικίλλις 

Δ. ποικιλλίς Ῥ, ποκιλλὲς Β. ποικίλλης ων ΘΌΟἷἑ᾿͵ᾷ0, 3, γὰρ «ὩΣεμέλας Τὰς 
γάρ σε μέλας ΒΥ. υἱὸς δἀάϊάϊ εχ 430 ἀ, ελαϑικαδέα 430. 
λαϑικήδεα ῬΙ,. λαϑικήδέα (510) Ψ,,  Κ, 4. ἔδωκ᾽] 1μῖθεὶ ᾿ἔδωχὲν, 

ἔγχεε 480. ἐγχέαι ῬΥΙ,. κίρναις 480, 118 .}1 κέρνα. “᾿ς 
Ῥοβὲ ἕνα καὶ οπιϊβίε δύο, πλείους ρτοχίπιϊ υϑγϑιι8 ἱπιεϊα πὶ δὲ ἴπ 
πλείαις τιυίαπάππι, Ψι46. 430. κυλιχνῶν ἀπὸ Τηϊαν Τὰ. κυλίχναν 
ἀπὸ τηΐϊαν ΡΥ. ῬΠΟΓΘοΥαὐΐ5. νουβὰ 5 ὁἢ. Ὁ. Ψ. 1. βαλανείου 

ΒΡ. βαλανίου ΨΓ.. δίεφϑος Οαβϑαυθοπυβ: διεφϑορὸς ΑΡ΄ διεφϑο- 

ρὼς γι. ᾿ Ψ. 2. φάρυγα Τουρίιι8 Ἐπιθπάν νο]. ,. ΟΡ. 865. δοτῖ- 
βοβαίωῃν φάρυγγα, 

89" 
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4. γλίσχρον. τέ. μοὐστὶ τὸ εὐω γὴ τὼ ϑεώ.. 
..8. εἰ λάβω κυρίσοι τὴν κυλίσχην; “4, μηδαμῶς ̓  

ες 5 μιχρᾶν γε. κινεῖται γὰρ εὐθύς" μοι χολὴ, 
ἐξ οὗπερ, ἔπιον ἐκ τοιαύτης ᾿φάρμαχον. 
εἰς τὴν ἐμὴν νῦν ἔγχεον τὴν μείζονα. 

ὅτι δὲ μεγάλοις ποτηρίοις αἱ γυναῖχες ἐχρῶντο "ὃ αὐτὸς 
εἴρηκε Φερεχράτης., ἐν Τυραννίδι, διὰ τούτων 

τὰ κεραμεύσαντα τοῖς᾽ μὲν ἀνδράσιν, ποτήρια. 
πλατέῶ; τοίχους οὐκ ἔχοντ᾽, ἀλλ αὐτὸ τοὔδαφος μόνον, 

κοὐχὶ χωροῦντ᾽ οὐδὲ κόγχην, ἐμφερῆ γευστηρίοις " 
- φασὶ δ᾽ αὐταῖσιν βαϑείας χύλικας: ὥσπερ ὁλχάδας 

. 5. οἰναγωγοὺς, περιφερεῖς, λεπτὰς, μέσας, γαστροιίδας, 

“οὐχ ἀβούλως, ἀλλὰ. πόρρωθεν κατεσκευασμέναι 
αὔϑ'᾽, ὅπως ἀνεχλογίστως πλεῖστος οἶνος ἐχποϑῇ. 
εἶϑ'᾽ ὅταν τὸν οἶνον αὐτὰς αἰτιώμεϑ'᾽ ἐχπιεῖν, 
λοιδοροῦνται; κὠμνύουσι μὴ ᾿χπιεῖν ἀλλ᾽ ἢ μίαν. 

10 ἡ δὲ χρείττων ἢ μ᾽ ἐστὺ χιλίων ποτηῤίων. 
69. ΚΥΜΡΙΔΑ. τὰ χοῖλα ποτήρια καὶ μικρά" Σιμά- 

ριστος. Δωρόϑεος δὲ᾽ Ἡ] ἕνος᾽ ποτηρίων βαϑέων τὰ κυμβία 
χαὶ ὀρθῶν, πυϑμένα μὴ ἐχόντων ΠπῸΣ ὦτα." Πτολεμαῖος 

ν. ἃ, γλίσχρον Πυθα Ἢ να ΨΙω, γλαισχρόν Ρ, τ τ: 
τὸ] ΤΠιοροθαξαν μου τὸ. Ἐ σίαλον) πίαλον Ῥ, 

481 ". Ψ. 4. εἰ λάβω κυρέσοι] ϑέλεις λάβω σοι Οαβδυθοπαδ. λάβ᾽; 
ὦ κορίσκη. ἜΛΟΥΠΙΟ ν. 38. κυλίσκην} κοτυλίσκην ὁΧ ποῦ ΙΟ00 
Βργὰ Ρ, 479}. . Ψόοεϑυπι 7, δἀά. ΑΒΙ,. οπι. ΡΥ͂. ὃ αὐτὸς 

δοιν ΘΙ ρ ἢ. ἀθογδξ ὅ,. , ἰδοὰ, τούτων δα. 1,. ὁπι: ΒΡΥ͂. 1. 
μὲν δοσοδδὶέ οχ Ὁ, ἀπ 0 «δἷοἊ βουϊρέιπι » φερεχράτης δὲ παίζων φησὶ 
τοῖς μὲν ἀνδράσι κπερτιμεύεσϑαι ποτήρια πλατέω ---. 

481 ς. Ν. 3. οπι,. Ὁ, χωροῦντ᾽ σαδαυθοπυβ. 1υἱθυὶ δωροῦντ᾽. 

Ὁ Μ. 9. ̓ μέσας} μεστὰς. .Ο οἐ δρίζομι. ΗοΘΒΟΠΟΙ οὲ Ἐπιδίδιμῖιβ 
Ρ.. 1082,.31.. | γαστροιΐδας Α. γαστροίδας Β. γαστραίδας Ῥ. γά- 
στριδας ΜΙ... οπι. Ο δε ΠΕ αβεαδέμία5. ν΄. 6. οὐκ --- αὐϑ᾽ ὁπ. Ὁ ο( 
Ἐλιιδέδεῖιι5.:. τ Ψ..7..ὄ αἴϑ' 1 Βουιθοθαέαγ. αὖϑ᾽. . 

481 ἃ. Ψ. 10, δείαπὲ Ρ.. 460. -᾿ συμάριστος Β.  κυμβία 
" να ἀῶ : ᾿" 

γένος. ποτηρίων βαϑέων. ὄρϑον πυϑμένα. μὴ ἔχοντα μηδ᾽ ὦτα. δίδυμος 

δὲ ἐπίμηχες στενὸν τῷ; σχήματι: ὕμοιον. πλοίῳ. ἔστι δὲ καὶ πλοῖον ἢ 

κύμβῃ, ἰσοφοπλῆς, ὕπποισιν. ὁ) κύμβαισι.. γαυστολεῖς χϑόνα ; ἔστι δὲ χαὲ 

κύμβα ποτήριον Ὁ. (πίῃς, ὀρϑῶν τροβεϊξαξαμι βομδοιβεηί Ἐπϑίδεῖο 
ΤΑθοριθς ὙΡῊν. ΡΥΙ, νῦν Ἐν“ ἐεἰ: 
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. δὲ. ὁ τοῦ “Δριστονίχου. τὰ κυφά. Νίκανδρος. δ᾽ ὁ Θυάτει: 
ρηνὸς τὸ χωρὶς ὠτίων ποτήριον ὠνομαχέναε. ᾿ Θεόπομπον 
ἐν Μήδῳ. Φιλήμων Φάσματι ; 

᾿ ᾿Επεὶ δ᾽ ἡ “Ῥόδη 
6. χυμβίον ἀχράτου κατασέσειχ᾽ ὑμᾶς ἄνω. 
Διονύσιος δ᾽ ὁ “Ζάμιος ἔν ἕκτῳ περὶ τοῦ Κύκλου τὸ αὐτὸ 
οἴεται εἶναι χκισσύβιον καὶ χυμβίον. 'φησὶ γὰρ ὡς ᾿᾽Οδυσ-" 

σεὺς πληρώσας χυμβίον ἀχράτου ὥρεξε τῷ Κύκλωπι. οὐκ 
ἔστι δὲ μικρὸν τὸ διδόμενον αὐτῷ χισσύβιον παρ' ᾿θμήρῳ" 
οὐ γὰρ ἂν τρὶς πιὼν, μέγιστος ὧν τὸ σῶμα. ταχέως ὧν 
ὑπὸ τῆς μέϑης κατηνέχϑη. τοῦ χυμβίου μνημονεύει καὶ 
δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, ἄχολ ουϑεῖν αὐτῷ φάσχων 

ἔ ῥυτὰ καὶ χυμβία. χαὺ ἐν τῷ, χατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβού-. 
λου. φησὶ δὲ Δίδυμος. ὃ γραμματικὸς ἐπίμηγκες εἶναι τὸ 
ποτήριον καὶ στενὸν τῷ σχήματι, παρόμοιον πλοίῳ. καὶ 
᾿Αναξανδρίδης. ἐν π νἐϑρ ἃ 

Μιγάλ᾽ ἴσως ποτήρια 
προπινόμενα καὺ μέστ᾽ ἀκράτου κυμβίω. 
ἐχάρωσεν ὑμᾶς. Β, ἀναχεχαίτικεν μὲν οὖν. 

"ἄλεξις “ἱππεῖ 
Τά τε Ε χυμβέω 

ἀδ ᾿ ἦν πρόσωπ᾽ ἔχοντα. χρυσᾶ παρϑένων. νὴ τὸν τὐ 
ἦν γὰρ, ὦ τάλαιν᾽ ἔγωγε; κακῶν." 

θ4, ᾿Ερατοσϑένης δ᾽, ἐν τῇ πρὸς ᾿4γήτορα τὸν ψι: 

Ἰγίκανδρος δ᾽] δ᾽ οι, Β. ϑυατειρηνὸς Β δ Βο!ιννεῖρ}ι. φἀϊέίο, 
ϑειατειρηνὸς ΡΥ͂ΓΙ,. ποτήριον οι. Β. Φιλήμων] Ῥ. 988. ΛΑἰία- 

1 Μδοιορῖις ϑαίαγπα!. Ψ, 21. ἀρμα τα τς Βοπιοῖαϑ.. 

᾿άδη] ϑουιθοθαΐίαν ἹῬοδὴ, 
481 6. κατασέσειχ᾽ ] Γιϊθτὶ χατασέσεικεν, - ὑμᾶς ΑΒΡ. ὍΝ Υἵ, 

ὑμῶν ϑοιννοῖρῃ. ἄνω] ἄν Β, Ζιονύσιος) διόνυσος Β. 
᾿καὺ κυμβίον ὁπ. ΒΒ. παρ᾿ Ὁμήρῳ] Ψιάδ βύρτα φν. 401 ἀν 
κατὰ Πειδίου)] Ῥ. δῦ8, 18. ῥυτὰ] ῥητὰ Ἐ. ὅ 

481 ἴ: κατὰ Εὐέργου] Ῥ, 1150. εὐέργου Ῥ. εὐεργοῦ ἈΒ.- εδέργους 
ψΠ,. τὸ ποτήριον οπι. Β.. ἐν ᾿Αγροίκοις] ἐν. οπι. Ἐς, Αμᾶχδιι- 

᾿αυῖα5. οε ναξοβέπθη!5. ἴοοο5. αἰΐα!ε Νδογοθίυβ 1. 1. ΥΨ. 2. μέστ᾽͵ 

ΒΡ δὲ, τξ βυϑρίοου, Α. μεε᾽ Ὑ.. ᾽ Ψ. 3. ἀνακεχέτικεν ΛΒ. ἀνε- 
χέτικεν Ῥ. ᾿ ἶ ΤΉ 

ἰἴἷς 482 ἃ, Ὗ.. 2. παρϑένων Α. πιιρϑένον ῬΥΤ,. ν. 3. ἔγωγε] 

δογιθθηάσπι νἱἀθίαυν ἐγὼ. ᾿Βρατοσθένης δ᾽] δ᾽ οπι. Β.: 
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χωνα ἐπιστολῇ ὡς χυαϑῶδες ἀγγεῖον" τὸ χυμβὶ ἴον παραδί- 
δωσι γράφων οὕτως ,»» Θαυμάξουσιε δ᾽ οἱ αὐτοὶ καὶ πῶς 
κύαϑον μὴ χεχτημένος, ἀλλὰ κυμβίον μόνον, φιάλην προσ- 
ἐχέχτητο. δοκεῖ δή μοι τὸ μὲν τῆς τῶν ἀνϑρώπων χρείας 

ἕνεχα, τὸ δὲ τῆς τῶν ϑεῶν τιμῆς εἰς τὴν κτῆσιν παρειλη- 

φέναι. κυάϑῳ “μὲν οὖν οὐδὲν ἐχρῶντο τότε οὐδὲ χοτύλῃ. 
Ὁ χρατῆρα γὰρ ἵστασαν τοῖς ϑεοῖς οὐχ: ἀργυροῦν οὐδὲ λιϑο- 

κόλλητον, ἀλλὰ τῆς Κωλιάδος γῆς. τοῦτον δ᾽ ὁσάκις 

ἐπιπληρώσαιεν, ἀποσπείσαντες. τοῖς ϑεοῖς ἐχ τῆς φιάλης 

φνοχόουν. ἐφεξῆς, τὸν γεοχρᾶτα βάπτοντες τῷ χυμβίῳ, 
χαϑὰ χαὺ νῦν παρ᾽ ἡμῖν ποιοῦσιν ἐν τοῖς φειδιτίοις. εἰ 
δὲ ποτε πλεῖον πιεῖν βουληϑεῖεν, προσπαρετίϑεσων τοὺς 

καλουμένους χοτύλους » χαλλιστα χαὶ εὐποτώτατα ἐχπωμά- 

των. ἦσαν δὲ καὶ οὗτοι τῆς αὐτῆς χεραμείας."“ ὅταν δ᾽, 

Ἔφιππος ἐν ᾿Εφήβοις λέγῃ 
ο Οὐ κύλικας ἐπὶ τὰ δεῖπνα Χαιρήμων φέρει, 

οὐ χυμβίοισι πεπολέμηκ᾽ Εὐριπίδης" 
οὐ τὸν τραγιχὸν λέγει ποιητὴν, ἀλλά τινὰ ὁμώνυμον αὐτῷ, 

ἥτοι φίλοινόν τινα, 1) αἰτίαν ἔχοντα οὐ χρηστὴν, ὡς φήσιν 
᾿Αντίοχος ὃ ᾿Αλεξανδρεὺς ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν τῇ μέσῃ κω- 
μῳδίᾳ κωμῳδουμένων ποιητῶν. τὸ γὰρ ἐπάγεσθαι κατὰ 
τὰς ἑστιάσεις χυμβία καὶ δοκεῖν τούτοις διαμάχεσθαι εἰς 
ἑχάτερα τείνει. μνημονεύεν δ᾽ αὐτοῦ" καὶ “Ἀναξανδρίδης ἐν 
ΪΝηρηίου 

ἃ Δὸς δὴ τὸν χόα 

αὐτῷ, σύγκωμε καὶ τὸ χυμβίον. φέρων, 

γράφων οὕτως οτι. Β, δ᾽ οἱ αὐτοὶ] δ᾽ ἔφη οἱ αὐτοὶ Β. μόνον, 
φιάλην Οαβαῦθοιυϑ, ΓἰΡτὶ μόνην φιάλην. 

482 ". ἐπιπληρώσαιεν ΡΥΙ,. ἐπί τι πληρώσαιεν ΔΒ. νεοκρᾶτα] 

ψεοχρίτη Β. ἡῶν) ὑμῖν (αβαῦθοπιιβ. φειδιτίοιςἾ φιδυτείοις 
ΛΒΡΥ. φειδυτείοις Β8511. 1.. δὲ καὶ οὗτοι) δὲ ἢ οὗτοι Β. 

482 ο. Ψ. 1. κύλικας Ἀ. κύλικα ΒΡ. κύλικ᾽ ΨΙ,. ὃ ̓ άλεξαν- 
δρεὺς} ὃ οπι. Β, ᾿πγανυμουμένων Β. Ἑογίαββ88 χεχωμῳδημένων. 
μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ οπι. Β. 

482 ἃ. Λπαχδπᾶγι 18 νυ. 1. χόα] δου δία χόὔ, δύ... 

σύγκωμε καὶ] σὺ δ᾽ ἐγκόνει ἸδΔορθδβίαβ Ρ, 20]. ὼ 
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Εὐριπίδης. τις τήμερον γενήσεται. 
καὶ Ἔφιππος ἐν ᾿ Ομοίοις ἢ ἐν ᾿Οβελιαφόροις 

Διονυσίου δὲ δράμοτ᾽ ἐχμαϑεῖν δέοι, 
καὶ Δημοφῶντος ἅττ᾽ ἐποίησεν εἰς Κότυν, 
ῥήσεις τὲ κατὰ δεῖπνον Θεωρός μοι λέγοι, 

.- “άχητέ τ᾿ οἰκήσαιμι τὴν ἑξῆς ϑύραν, 
κυμβία τὲ παρέχοιμ᾽ ἑστιῶν Εὐριπίδῃ. 

ὅτι δὲ καὶ πλοῖον ἡ κύμβη ὩΣοφοχλῆς ἐν ᾿ἀνδρομέδῳ φηδὰν 
Ἵπποισιν ἢ ἢ κύμβαισι ναυστολεῖς χϑόνα. 

χύμβα ποτήριον ᾿Ἱπολλόδωρος “Παφίοις. 
608. Καὶ ΥὙΠΕΛΜΟΝ. τοῦτο πότερόν ἔστε ταυτὸν τῷ 

ἀλείσῳ καὶ τῷ δέπαϊ, ἢ ὀνόματι διαλλάσσει; 

; "Τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι χυπέλλοις υἷες ““΄χαιῶν 
δειδέχατ᾽ ἄλλοϑεν ἄλλος ἀνασταδόν. 

ἢ “διάφορος ἦν ὁ τύπος; καὶ οὐχ, ὥσπερ τὸ δέπας καὶ. 
τὸ ἄλϑδισον ἀμφικύπελλον, οὕτω δὲ χαὶ τοῦτο" “υφὸν δὲ 

μόνον. ἀ ἀπὸ γὰρ τῆς κυφότητος τὸ χύπελλον, ὥσπερ καὶ. 
τὸ ἀμφικύπελλον" ἢ ὅτι, παραπλήσιον. ἣν ταῖς πέλλαις, 
συνηγμένον μᾶλλον εἰς, τὴν χυφότητα" 7) ) ἀμφικύπελλα οἷον 
ἀμφίκυρτα, ἀπὸ τῶν ὦτων, διὰ τὸ τοιαῦτα εἰναι τῇ ἀφπμε- 

σχευῇ.. φησὶ γὰρ καὶ ὃ ποιητὴς -., Χρύσεον ἄμφωταν. “ 

᾿Αντίμαχος δ᾽ ἐν πέμπτῳ Θηβαΐδος 

ν. 8: τήμερον] ϑουοθαΐυῦ σήμερον. ἢ ἐν} ἐν ὁπ". Β,Ι. ἘΡδΒίρρι 
γ. 1. ἐχμαϑεῖν εἰσμαϑὲῖν Β.- ὙΨ, 2. Δημοφῶντος [.. δημοφορῶντος 

ΡΥ. ἄττ᾽ Ῥρεϊέυβ Νηβοθ απ. ΨΗ, 5. δου θεθαίαν ἅτ᾽, Κότυν 
Οαβδυθοηυβ. Εΐθυὶ κοτύλην. Υ. 3. κατὰ δεῖπνον Ῥογβομπαϑ ΝΜΙΙ- 

5Ό6]]Δη. Ῥ. 242. Τιοροθδίαν χατὰ τὸ δεῖπνον. Ψ. 4. ““ὐχητέ «᾽ 
οἱκήσαιμυ ῬΟΥΙΒΟΠιΙΒ. λητι τοῦ ποι “μὲ (σήσαιμε Β) ΑΒ. λητέ τοικήσαιμυ 

Ῥ, λητοῖ τοι κύσαιμι Ὑ7.. Υ. 5. τὲ] τὰ Β. Εὐριπίδῃ γ61 Εὐ- 

ρἐπίδηὴν ΠΟ τοι ἵπ Ῥογβοπὶ ΜΠΒΟΘΙαπ, Το ροθαίαν Εὐριπίδης. 
ἐν οἱ φησὶν οπι. Β. "᾿Ανδρομέδᾳ} Ἐτ. 2. Ρ. 003. Δέυμῖ Β}πδία- 

{Π1|ὺ8 Ρ. 1205, 506. 
482 6. ΠΙαφίοις] 146 Ρ. 488 ἃ. χύπελλον: διαλλάσσει ἀλεέ-- 

οοὺ καὶ δέπας τῷ χυφὸν εἶναι" ἀπὸ γὰρ κυφότητος --- Ὁ. τῷ ἀλεύ- 

σῳ] τῷ οπι. Β. καὶ τῷ δέπαϊ] καὶ δέπαι Β.. Τοὺς μὲν] 1114. ε, 

6070. τοῦτο" κυφὸν (5ογθοΡαΐαν κῦφον) δὲ] τοῦτο κύφονν Β. 
ὥσπερ καὶ τὸ ἀμφικύπελλον ἀροοϑβογαπε οχ ΑΌ. 

482 ἔν, των 1... ὥμων ΡΥ. γὰρ καὶ ὃ] καὶ ομῖ, Β, 

ὃ ποιητὴς) Οάν55,. χν 10. ᾿Αντίμαχος δ᾽) δ᾽ οπι, Β. 
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᾿ Πᾶσιν δ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἐποιχόμενοι χήρυχες 
χρύσεα καλὰ χύπελλα τετυγμένα. νωμήσαντο; 

“Σειληνὸς δέ φησι "»νκύπελλα ἐχπώματα. σχύφροις ὅμοια, ὡς. 

5.8 χαὶ Νίκανδρος ὃ Κολοφώνιος, Κύπελλα. δ᾽ ἔνειμε. συβώ- 
της. “ Εὔμαλπος δὲ. ποτηρίου γένος, ἀπὸ τοῦ κυφὸν εἶναι. 

“ιμάριστος δὲ τὸ δίωτον ποτήριον Κυπρίους, τὸ δὲ δίω- 
τον καὶ τετράωτον Κρῆτας. Φιλητᾶς δὲ Συρακοσίους κύ- 

πελλα καλεῖν τὰ τῆς μάζης καὶ τῶν ἄρτων οὐ τῆς τρα- 
πέζης καταλείμματα. 

ΚΥΜΒΗ͂. Φιλήμων ἐν ταῖς ῬΌΔΟΝ, βκολμ χύλικος. 

εἶδος. ᾿Δπολλόδωρος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἐτυμολογιῶν ΠΙαφίους 

τὸ ποτήριον χαλεῖν χύμβα. 
"ν 60. ΚΩΘΩΝ. «“Ἱακωνικὸν ποτήριον, οὗ μνημονεύει 

“Ξενοφῶν ἐν πρώτῳ Κύρου παιδείας. Κριτίας δὲ ἐν «Γαχε- 
δαιμονίων σολιτείᾳ γράφει οὕτως ., “Χωρὶς δὲ τούτων τὰ 

σμικρότατα ἐς τὴν δίαιταν, ὑποδήματα ἄριστα “Δακωνιχᾶ, 
ἱμάτιω φορεῖν ἥδιστα χαὶ χρησιμώτατα α᾽ κώϑων “Ἰαχωγυ- 
χὸς, ἔχπωμα ἐπιτηδειότατον. εἰς στρατείαν χαὺ εὐφορώτα- 
τὸν ἐν γυλί ίῳ. οὗ δὲ ἕνεκα “στρατιωτικὸν κἰκ πολλάκις ἀνάγχη 

ὕδωρ πίνειν οὐ καϑαρόν. πρῶτον μὲν οὖν τὸ μὴ λίαν 
κατάδηλον εἶναι τὸ πῶμα" εἶτα ἄμβωνας ὁ. χώϑων ἔχων 

ο ὑπολείπει τὸ οὐ χαϑαρὸν ἐν αὐτῷ.“ καὶ Πολέμων δ᾽ 

᾿Σειληνὸς) δου! ομαίαν Σιληνὸς. ἐχπώματα οΥι. Β. 
᾿Π 488 ἃ, Κύπελλα δὲ νᾶμε Οἶνπ55. υ, 253. Εὔμολπος δὲ] δὲ 

οπι. Β. κυφὸν Ψ],. χῦφον Ῥ. Κυπρίους] Ἐπαδέα!πια5. ἢ. 1770, 
38. Φιλητὰς) φιλήτας ὈΥ͂],. φιλίτας Β. ,,ἴασπι βαορῖμβ περϊεχὲ 
Οὐ δογύανθ ἐπ ΑΔ {γ6 σοηβίαμίεν φιλίτας 8ογνὶ,.“ οι οΙΡΉ. “Ζυρα-: 
χοσίους ϑδου!θουδίιν «Συρακουσίους. ταῖς ᾿Αττικαῖς] ταῖς οπι, Β, 

᾿Απολλόδωρος δ᾽] δ᾽ οπι, Β. Παφίους]. Μιάρ. νΡ. 482 6. 
κύμβα] κύμβαων Ο, οπχνι 

483 Ὁ. ἐν πρώτῳ] Οαρ: 2, 8. ᾿ΙἈΚύρου οτι. Β, .“ Ονιείδθ 
Ἰοσὰμ οἤ, Ο. γράφεν οὕτως ομ, Β. χωρὶς δὲ] χωρὶς ἔφη 
δὲ Β. χώϑων ὈΨΥΝΤ,. χαϑ'᾽ ὧν ΔΑΒ. λακωνικὸς Δ οὐ ΡΙυΐαγτ 

Ομυ5 ἰπ Τὺυγοῦνρο οἂρ, 9. Ρ. 4 ἃ. λακωνικὸν: (αα ἔκπωμα το]δέμπηι) 
ΒΡΥΙ,. ἐπιτηδειότατον ἴ,. χρησιμώτατον ΕΥ̓͂, οὗ δὲ 1,. οὐδὲ 
ΑΡν. Τιαουπᾶτῃ ἰμἀϊοανις Οαβαι θη. κατάδηλον Βα51]. 1. 

οπατάδυλον οαϊὶο Ἱοποία οἱ “41:.ς Βομννεῖρῃ. Βοᾷ οἀϊεῖο Ψεμθία χατά- 

δολον ΒᾶΡοᾺ οοπδομέϊηίξο Ῥ, πῶμα] ϑουθοθαίαν πόμα. 
ὑπολείπει ἩΙ, ϑέθρ!ιδπιι5 ᾽πὶ ἱπάϊοο ΤΠΘϑαυμ Ρ. 878 ὁ, δὲ Οαβᾶυθο- 
πῖι8, Γ210 01 ὑπολείπειν. 
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ἐν τῇ χ τῶν πρὸς ̓ 4δαϊον καὶ Ἵντίγονον, ὅτι χεραμξοις ἀγ- 

γείοις ἐχρῶντο. οἱἑ “Τακεδαιμόνιοι γράφει. οὕτως »» Δλλὰ 
μὴν ὅτι ἀρχαϊκὸν ἤν τὸ τοιοῦτον δὲ τῆς ἀγωγῆς γένος κα κα 

ὃ χαὶ νῦν δρᾶται παρά τισι τῶν ᾿ Ἑλλήνων" ἐν Ἄργει μὲν 
ἐν ταῖς δημοσίαις ϑοίναις, ἐν “Ζαχε δαίμονι δὲ χατὰ τὰς 

ἰ ἑορτὰς, ἔν τε τοῖς ἐπινικίοις χαὲ τοῖς γάμοις τῶν παρϑέ- 

μων 

γων. πίνουσιν ἐκ κεραμέων. ποτηρίων" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις 
συμποσίοις χαὺ φειδιτίοις ἐν -πιϑάκναις.“ μνημονεύει αὐτοῦ 
χαὶ “Ἰρχίλοχος ἐν “ἐλεγείοις ὡς ποτηρίου οὕτως 

ο᾿Αλλ᾽ ἄγε σὺν χώϑωνι ϑοῆς διὰ σέλματα νηὸς 
φοίτα, καὶ κοίλων πώματ᾽ ἄφελκχε κάδων, 

ἄγρει δ᾽ οἶνον ἐρυϑρὸν ἀπὸ τρυγός" οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς 
νήφειν ἐν φυλαχῇ τῇδε δυνησόμεϑα. 

ὡς τῆς χύλικος λεγομένης χώϑωνος. ᾿Αριστοφάνης “Ἱππεῦσιν 

Εἰς τὰς ἱππαγωγοὺς εἰσεπήδων ἀνδρικῶς, 
πριάμενοι, κώϑωνας ) οἱ δὲ χαὺ τ σκόρῥδω, χαὶ ἀμμνς 

Ἡνίοχος Τοργόσι 

. ες ΜΠιεῖν πιεῖν τὶς ἔγχει, πυριγενη 
λαβὼν βραχύωτον. κυχλοτερῆ παχύστομον. 
κώϑωνα παῖδα φάρυγος. 

Θεύπομπος :Στρατιώτισιν 
᾿Εγὼ γὰρ ἂν χώϑωνος ἐκ στρεψαύχενος 

483 ο. ἐν τῇ τῶν πρὸς ἀδαῖον ΑΒ. ἐν τῇ πρὸς τὸν ἀδαῖον ῬΎΤ,: 

ἙΧοΟΙάΙΕ ΠΡΥῚ παπιθῦθ, τοιοῦτον δὲ Ῥ. τοιοῦτόν δὲ Ψ], οὅ 

δοπν οἰρα, οαϊεῖος Αὐε ἀδ᾽πᾶὰππι δὲ δὰξ τοιόνδε 5ΟΓΓΡ ΘΠ ΠῚ, 

Τηάϊοανὶ Ἰἀσαπαη. τοῖς γάμοις] τοῦς οπι, Β. ποτηρίων οτι.Β, 
φειδυτίοις} φιυδυτείοις ΛΒΡΨ. φειδυτείοις 881], 1. πυϑάκναις] 

πιϑάκνη Β. μνημονεύεν αὐτοῦ καὶ οπι. Β, 
. 483 ἃ, ᾿“ρχίλοχος] Ἐτ, .8.:». 288. ΑΥΟΒΠΟΟΝ ὙΘΙΓΒῈ5. πὶ. Ὁ, 

ὡς ποτηρίου οὕτως οἴχ. Β., Ψ. 1. ᾿4λλ᾽ ἄγε Ψ1.. ἀλλά τε ΑΒΡ, 
Υ. 4. ἐν ΨὮ),. μὲν ΒΡ, φυλακῇ τῇδε ΡΥΙ,. φυλακῆς τὴδε Β. 
“Ἱππεῦσιν) Ψ. 899... πριάμενοι] πριάμεναν Β. οἱ δὲ καὶ 

6Χ Αὐἰβέορμαμθ τοροβίίαμι. ΑΡοτδΐξ χαὶ, σκόροδα] σκόρδα Β. 

483 6. Γοργόσι] γοργύσι Ἔ,. Υ. 1. πιεῖν πιεῖν ἈΡ. πιεῖν ποιεῖν 
Β. πιεῖν ὙΤ,.. ἔγχευ. ΘΟθταρι5. ἴθ Αἀάοπαϊβ δᾶ ΑΥΙβέορπαπ, Ρ- 
(128). 1θιῖ ἐγχείτω. ΉΤΟ λαβὼν πυριγενῆ κυκλοτερῆ βραχύωτον, 

Ὑγαπβροβιῖε Βοῦγαοιι. ΝΜ . φάρυγος Βοθγᾶθιιβ, δου θοθδξιτ 
φάρυγγος. ὙΨΠΘΟΡΟΙΑρΡῚ ν, 1. δάᾷιάιϊ, ἄν ὁχ οογγαρέα ρΡχοχίπιϊ 

ὙΘΡΒ5. Βορέαν λαΐαῃι, ΑἀαΙαΙ θείαν ΝΜ οἰ οἰ κῖιι8, Ν. 2. πίοιμι 

τὸν ϑοιυνοῖρη. ποιμαντὸν ΑΒΡ, πιόμαν. τὸν Ὁ. πιοίμαν τὸν 1... 
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. πίοιμε τὸν τράχηλον ἜΝ 
"Ἄλεξις ᾿Ἐρίϑοις ͵ 

Εἶτα τετρακότυλον ἐπεσόβει κώϑωνά μοι, 
παλαϊὸν οἴχων κτῆμα. 

ἀπὸ δὲ τοῦ ποτηρίου τούτου χαὶ ἀρ ννευμωύδμνν, καλοῦσι 
τοὺς πλέον ἄχρατον σπῶντας, ὡς Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ 
Δημοσϑένους. Καλλίξενος δ᾽ ἐν τετάρτῳ περὶ ᾿4λεξανδρείας 

ἣ ἀναγράφων τὴν τοῦ Φιλαδέλφου πομπὴν καὶ καταλέγων πολ-- ᾿ 
λὰ ἐχπώματα γράφει καὶ τάδε,, Κώϑωνγες διμέτρητοι δύο. “ 

67. Περὶ δὲ τοῦ κωθϑωνίζεσϑαι χαὶ ὅτι χρήσιμός 
ἐστε διὰ χρόνου ὁ χκωϑωνισμὸς νησίϑεος ὁ ᾿4ϑηναῖος 

ἑατοὺδ. ἐν τῇ περὶ κωϑωνισμοῦ ἐπιστολῇ φησιν οὕτως 

οὐ Συμβαίνει τοὺς μὲν πολὺν ἄχρατον ἐν ταῖς συνουσίαις 
ἈΠΡΟΡΕΟΣ μεγάλα βλάπτεσθαι καὶ τὸ σῶμα χαὶ τὴν ψυχήν. 

484 τὸ μέντοι κωϑωνίζεσθαι διά τινων ἡμερῶν δοκεῖ μοι ποιεῖν 
τινα ᾿χαὶ τοῦ σώματος κάϑαρσιν καὶ τῆς ψυχῆς ἄνεσιν. 
γίγνονται γάρ τινες ἡμῖν ἐχ τῶν καϑ' ἡμέραν συμποσίων 
ἐπιπόλαιοι δριμύτητες. ταύ οὖν ἐστι τῶν μὲν πόρων 
οἰχειότατος ὁ διὰ τῆς οὐρήσεως, τῶν δὲ χαϑάρσεων ἡ διὰ 

τῶν χωϑωνισμῶν πρέπει μάλιστα. χατανίξεται. γὰρ τὸ 
σῶμα. τοῖς οἴνοις" ὑγρὸν “γὰρ καὶ ϑερμὸν ὃ οἶνος. τὸ δὲ 
ἀφ᾽ ἡμῶν διηϑούμενον οὖρόν ἐστι δριμύ. τὰ γοῦν ἱμάτια 

"ἢ τούτῳ “χρώμενοι ῥύμματι πλύνουσιν οἱ γναφεῖς. τρία δὲ 
παραφύλαττε ὅταν κωϑωνίζῃ" μὴ πονηρὸν οἶνον πίνειν, 

μηδὲ (ἄκρατον, μηδὲ τραγηματίξεσϑαι ἐ ἐν τοῖς κωϑωνισμοῖς. 

ὅταν δὲ ἱκανῶς ἔχῃς ἤδη, μὴ χοιμῶ, πρὶν ἂν ἐμέσῃς πλέον 

"ἔλαττον. εἶτα ἐὰν μὲν ἐμέσῃς ἱκανῶς, ἀναπαύου, μικρὸν 

ἀνακεκλασμένη Ὁ εἰ Ἡ. ΒέΟΡΠδπαΒ πὶ ἐπᾶϊοο Τποβαῦτὶ πὶ χώϑων. ἀνα- 

κεκλασμένης ῬΎΙΙ. ἈΠΟχΙἀϊ5 ν. 1. Εἶτα Ῥογβοπυβ δά Εαγιρια 5 

Μεᾶ. 48. εἴτ᾽ ἐν ὙΠ), εἴτεν Ῥ, Ψ. 2. πλέον οἴκον (510) χτῆμα 

ῬΥΙ,. δοτγγοχὶὲ Ῥογβοπὰβ οχ Ἐπγρίἀθ, οαΐι85 μαθο βαπέ νϑτρὰ. 

δὲ τοῦ ποτηρίου οπι. Β. χαλλίξενος Β. καλλίξεινος ῬΥΤ. δ᾽ οπι. Β. 

Π 483 ἢ καὶ καταλέγων πολλὰ ἐκπώματα γράφει χαὶ τάδε οπι. Β. 
διμέτρητοι (αβαυθθοπιβ ὁχ Ὑ. ἡ. 199 ἢ ΤΑῚ "διάμετροι. φησὶν 

; οὕτως Συμβαίνει] συμβαίνει φηοὺ Β. ᾿ 

484 ἃ. 7 γνοντῶι Α. γώονται ΟΡΥΊῚ,. "ξπιπόλεον ΒΡ. 

ἣ διὰ τῶν Ρ. ὃ διὰ τῶν ὙΠ, δὲ Βοπινεῖση. δαϊεῖο, 
τ 484. γναφεῖς] βαφεῖς Ὁ, ἢ ἔλαττον ΛΌΡ, ἢ οπι. 1. 

ἐὰν μὲν ἐμέσῃς ΔΌ. μὲν ὁπι. ΡΥ. μικρὸν Ο: μικρῶς ῬΎΤ,. 
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περιχεάμενος" ἐὰν δὲ μὴ δυνηθῇς ἱκανῶς χενῶσαι σαυτὸν, 

πλείονι χρῆσαι τῷ᾿ λουτρῷ χαὶ εἰς τὴν πύελον καταχλί-" 

ϑητι σφόδρα εἰς ϑερμὸν ὕδωρ.“ Πολέμων δ᾽ ἐν πέμπτῳ 

ς τῶν πρὸς ᾿“δαϊον χαὶ ᾿Αντίγονόν. φησι » Διόνυσος τέλειος, 

καϑήμενος ἐπὶ πέτρας" ἐξ εὐωνύμων δ᾽ αὐτοῦ σάφ 

αλακρὸς, ἐν τῇ δεξιᾷ κώϑωνα μόνωτον ῥαβδωτὸν χρατῶν“ 

θ8. Δ ΑΒΡΩΝΙΑ. ἐκπώματος Περσικοῦ εἶδος ἀπὸ 

τῆς ἐν τῷ πίνειν λαβρότητος. ὠνομασμένον. πλατὺ δ᾽ ἐστὶ 

τῇ κατασχευῇ καὶ μέγα" ἔχει δὲ καὶ ὦτα ἀλενν βάγανς 

δρος «4λιεῖ 
Εὐποροῦμεν. οὐδὲ μετρίως" ἐχ Κυΐνδων χρυσίον, 

ἃ πὴ Περσιχαὶ στολαὶ δ᾽ ἐχεῖναε πορφυραῖ τορεύματα 
. ἔνδον ἔστ᾽ ἢ ἄνδρες, ποτηρίδιω κα 5 κα 
χαἀχτυπωμάτων πρόσωπα, τραγέλαφοι, λαβρώνια, 

ἐν δὲ Φιλαδέλφοις 

Ἤδη δ᾽ ἐπίχυσις, διάλιϑοι λαβρώνιοι, 
Πέρσαι δ᾽ ἔχοντες μυιοσόβας ἑστήκεσαν. 

Ἵππαρχος δ᾽ ἐν Θαΐδι,΄ 

λουτρῷ - τῶν πρὸς] Ηοτγυπι ΥΘΙΒΟττπι Ι000 μος Βαθδέ Ῥ, λουτρῷ. - 
πολέμων ̓. τῶν πρὸς. Νοπιθπ πολέμων ΔΡ Θαἄοπι πιᾶπιι 6βέ, βθᾶ 
Δ]|1Ὸ ἐθιηροΓα βου ρέμπι, αυορα αἰγαπηοπίὶ οο]οὸν ἄοεοθί. Τάθπιὶ ο68έ 1π 

ΤδΥρΡῖπο, ἀξ’ 580 06. ἴῃ Π0Ο σοαϊοα ποιηΐπᾶ βου ρίοτιπι ἴῃ πιᾶγρὶπι- 
θὺ5 δποίαΐα βαπέ, χαταχλήϑητι Β. Πολέμων δ᾽} δ᾽ οπι. Β. 

484 ς. μόνωτον Ὑ ΔἰΟΚΘΠΑΓΙ 5 ἱπ ορ βέοϊα δά Εοθυθσγιιπὶ ἢ. ΧΧΥΙ. 

εὐ Πϊδίσρθ. Ἑπυτὶρίά, Ρ. 279 ἃ. μόνῳ τὸν Ἀ. μόνον τὸν ΡΥ. 

«Ἰαβρώνια Οδβαιθοπῖιβ. λαβρωνία ἰγῚ οὲ Ἐπϑέδεμιθβ Ρ. 1060, 3. 
λαυρωνία 6. εἶδος] γένος Β. ὠνομασμένον οτὰη. Β, Ροϑ- 
ἐαταπι ἐοβεϊπποπία οτη, Ὁ. Μένανδρος] Ῥ. 12, Ψν. 1. Εὐπο- 
ροῦμεν οὐδὲ Βεπεϊοῖυβ, ΌΤΙ εὐπορουμένου δὲ. ἐκ Κυΐνδων ΝΜΙοἱ“ 
ποκίι5. ἐκ κυλίνδων ΑΒ. ἐκκυλίνδων Ῥ. ἐκ κυλίκων δύων χρυσίο»} 
χρυσίων Β. 

484 ἃ. Υ. 2. ποῤφυῤαῖ 'Ἅ. πορφυραὶ ῬΥΙ.. τορεύματα ὙΤ,. 
τορεὐύματ᾽ ΑΒΡ. πορφυρᾶ τὲ στρώματα Βοπεεῖαδ, Υν. 3.1,65ε- 
θδΐων ποτηρίδια τορεύματα.. ῬοἸον! τορεύματα 6Χ Ῥγδθοθάθπέθ Υϑ δὰ 

ΠΠδὕπηι. ποτηρίδια ΓΟ α5858 πῃ ποτήρια πιξα ηάαπι, Υ. 4. τραγέ- 

λάφοι] τραγέλαφος Β, λαβρώνια) Τυῖθτι λαβροωνία. Τπῖνα Ρ. 500 6. 
Εχ Ποὺ Ιοο0 ατέιε τραγέλαφοι, λαβρώνιοι. λαβρώνιον (τοὔθχ λαβρω- 
γνεῖον) οχ Νίοπαπαιο πιθπιοτανέ Ῥῃοίπι5 16χ, Ρ. 200, 23. Φιλα- 

'δέλφοις) Ῥ. 178. ΠΟΥ͂, 2. μυιοσόβας Ὑ1.. μυοσόβας ΒΡ. μυιοσόβην 
ΕΧ ΠΟΘ σοὺ σοπιπηθσηογαυνῖέ ΡΌΠὺχ Χ; 94. "ἐν Θαΐδι] ἐν οπι. Β, 
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Ὁ λαβρώνιος δ' ἔσϑ᾽ οὗτος. ὄρνις." Ἡράχλερζ.. 
δ ποτήριον χρυσοῦς διακοσίους ἄγον.. 

ὦ περιβοήτου. φιλτάτη, λαβρωνίου. : 
Δίφιλος Πιϑραύστῃ χαὶ ἄλλα γένη. ἀφερδίννῳ ποτηρίων 
ὑπὸ ὃ): 

ο Πρίστις, τρὰγέλαφος, βατιήρο, λαβρώνιος.. 
8. ἀνδραποδίων. δὴ ταῦϑ'᾽, ὁρᾷς. «Α.. ἥκιστά .γε" 

ΣΝ ἐκπωμάτων. δ᾽ ὀνόματα, πρὸς τῆς “Βστίας. ᾿ 

ὁ λαβρώνιος χρυσῶν δὲ, παῖδες ̓  εἴκοσι. ; 

᾿ Δίδυμος. δὲ ὅμοιον εἶναί φησιν αὐτὸν ϑόμῆνμη! ἢ δε. 
τιαχίῳ. ς 

69. ΜΑΚΑΙΝΑΙ. χυλίκων εἶδος οὕτως λεχόμενον ἢ! 

ἀπὸ τοῦ κεράμου, ὡς τὰ ᾿ἀττικὰ σχεύῃ, ἢ ἀπὸ τοῦ σχή- 
ματος ἐπιχωριάσαντος ἐχεῖ, ὥσπερ αἱ Θηρίκλειαι λέγονται. 
“ριστοφάνης “αιταλεῦοι ἘΠΕ 

“Συβαρίτιδάς τ΄ εὐωχίας καὶ Χῖον ἐκ Δακαινᾶν. 
[χυλίχων μέϑυ ἡδέως καὶ φίλως. | 

70. ΧΕΠΑΣΊΗ. οἱ μὲν ὀξύνουσι τὴν. τελευταίαν; 
ὡς καλὴ, οἱ δὲ παροξύνουσιν, ὡς μεγάλη. τοῦτο δὲ τὸ 

ἀδδ ποτήριον ὠνομάσϑη ἀπὸ τῶν εἰς τὰς μέϑας καὶ τὰς ἀσω- 
τίας πολλὰ ἀναλισκόντων, οὖς λαφύκχτας καλοῦμεν. κύλιχες 

δ᾽ ἦσαν μεγάλαι. ᾿“Ἀριστοφάνης͵ Εϊρήνῃ 
Ζ|. δῆτ᾽, ἐπειδὰν ἐχπίῃς οἴγου χύλικα λεπαστήν; 

ἩΙ!ΡρΡαγοΝὶ ν, 1. ἔσθ᾽ ΨΙ,. ἐστὲν ΑΒΡ, ΑἿΣ 25 
:484 6. . 2. ἄγον Α. ἄγων ΡΥ͂Ι,. Ψ. 3. ὦ Βομινοῖρι. ὦ 

ΡΥΙ.. Τυϑραύστῃ] Τιϑραύστη ΟΑΒΔΙΡΟΠι5. ποτηρίων “οι, Β., 
Υν. 1. πρίστις, τραγέλαφος Ῥογδοπιῖϊβ οἴ Ιδοορβίυ5. Ρ, 201, 

ΤΛΌΤΙ τραγέλαφος,, πρίστις. Λα απο γουϑαηι Ὑθβροχῖξ βαρτὰ Ρ. 784. 
ἐδ ΟΝ, 2. ἀνδραπαδίῶν θαἸθοαμρῖυϑ. ΤΌ, ἀνδραπόδιον. αὐτὸν 
δ ΔΑ αὐτὸ Ἴ,. αὐτῷ Ῥ. 

484 ἴ. Αὐϊϑίορμαπῖθ νογϑαπι οὐπὶ ἄσποθι5 ααϊ ΡΓαδοοββουαπε 

μλά τιν δίζα!ε ΧΗ, Ρὑ. 5827 ο. συβαρίτιδας Α. σιβαρύτιδας Ῥ. 
συβαρύτιδας 1,. βαρύτιδας Ὕ. Βϑοϊυδὶ γουρθὰ βρυτγία κυλίκων μέϑυ 
ἡδέως καὶ φίλως. ἘΓοΘγοΒίι5, Χῖον τὸν ἐκ «Δ αχαίνης: ἐκ κύλιχος 
«“ακαίνης οἶνον. τ αΔεπαστῇ ΡΙυτὰ οχ πὸ ἰοοῦ μαθοέ Εἰυβίδεμίιϑ 

Ῥ 1240, 31. ἩΌΝ, ᾿ 
" 48 ἃ. Ηἰρήνη] Υ. 916. αὶ δῆτ᾽ Νοῦ Βοο, 568 φήσεις.» 

“Ὁ ΔΥΙβίορμδπο. βουϊρέιπι 6558. 8510. [000 οϑέθμαϊ.  ἱθνῚ τί (τές Βὴ) 

δῆτα γνηπίοις. Οοτγιοοίαμμ, ἐχ Ατιβδίορμδηβ. Αἐμθηδοιιβ ἔογίαββ6 πιὸ - 
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ἀφ’ ἧς ἐστι λάψαι, τουτέστιν. ̓ ἀϑρόως πιεῖν, χατεγαγτίον 

τῷ λεγομένῳ βομβυλιῷ. φησὶ γάρ που ὁ αὐτὸς 
Τὸ δ᾽ αἷμα λέλαφας τοὐμὸν, ὠναξ δέσποτα. 

οἷον ἄϑρουν μ᾽ ἐξέπιες. ἐν δὲ Τηρυταδῃ 

ἮΙν δὲ 
τὸ πρᾶγμ᾽ ἑορτή. περιέφερε δ᾽ ἡμῖν κύκλῳ λεπαστὴν 
τάχυ προσφέρων παῖς ἐνέχεέν τε σφύδρα χυανοβενϑθῆ. 

τὸ βάϑος παρίστησιν ὁ κωμικὸς τοῦ ποτηρίου. Αντιφάνης, 

δ᾽ ἐν ᾿“σχληπιῷ 
Τὴν δὲ γραῦν τὴν ἀυδιώνθδονο πάνυ πάλαι, τὴν 

βουτικὴν,, 

δίζιον τρί ψίας τι μιχρὸν, δελεάσας τε γέννικῇ 
: τὸ μέγεϑος κοίλῃ λεπαστῇ, τοῦτ᾽ ἐποίησ᾽ ἐχπιεῖν. 

Φιλύλλιος «Αὔγῃ 
Πάντα γὰρ ἦν μετ᾿ ἀνδρῶν 

μειρακίων πίνονϑ᾽ ὁμοῦ δ᾽, « κᾳ ἄλλων 
“ γρῳδίων μεγάλαισιν οἴνου χαίροντα λεπασταῖς.᾽ 

Θεόπομπος “Παμφίλῃ 
“Σπόγγος, λεκάνη, πτερὸν, λεπαστὴ πάνυ πυχγὴ, 

ἹΠΟΓΪΔΘ. ΘΥΓΟΓΟ βου ρβογαΐ τί δῆτ᾽ ἄν εἰ πίοις. ἙΡΙἑοτα6. πᾶθο ἐδπέαπι 

Βαροὲ πίοις οἴνου κύλικα λεπαστῆν. κύλικα] Νοὴ Ποο, 564 νέου 

ἃρυὰ Αγνιβέορμαποηι Ἰδρίξατ. δ᾽ αἷμα] δέμας Ἐπιβίαιδταβ. εἴ 
7πεηϑγαγλαθ..ς ΟΔΒδαθοπι5. Εἰ πᾶθπηι βου ρίαγαμ οχ Ο αἴτοτέ ϑομνν ΙΕ, 

δεά ἃρυά Επβέδεμίυπι Ρ, 1240, 36. ποη δέμας βοιΙρίππι, 568 δέ- 

πας. λέλαφας Τὶ, λέλεφας ΒΒ. λαίλαφας Ρν. περιφέρει δὲ 

κύχλῳ - ἐνέχει 6Χ πος Ἰοςο δἰέα! ῬΟ]]ὺχ Χ, 79, 

48 ". δ᾽ ἡμῖν κύχλῳ λεπαστὴν] Τιδρεθδέαν δ᾽ ἐν κύκλῳ λεπαστὴν 

ἡμῶν, ἐνέχεεν] ϑουιθεθαίαν ἐνέχει. σφόδρα] ΑΙ ἐογίαββ8 
σφόδρα τὶ οοτηίβεαπες: ΤΠ] χυανοβενϑὴῆ δοοσπᾶα 5δυ] θα ρΡγοδποία 

ἀἰχίβϑα νυἱδρίυγ, κυχνοβενϑὴ ἈΌ οἱ υβέαίπιυβ Ρ. 1240, 34, 
Ἀν νον κενϑῇῆ Θροπ6 ἩΟΘΒΟΒΘΙΙΙ. κυανομενϑῆ ΒΒ. κυανομευϑῆ Ῥ. κυα- 

νοχευϑὴ ΥἹ,. δ᾽ ἐν οηϊ. Β. ἈπΕΙΡΠ πΙ5. νοῦβιιθ οπι, Ὁ, 

Ψ..1. δὲ δομννοῖρη, [1 ΓῚ δὴ. βρυτικὴν] Ψιάδ διαποέαέϊθπρηι. 
Ψ, 2. ῥίζιον»] ϑουιθοθαΐαν ῥιζίον. ὀῸγεννιχῇ ΟΑβαυθοπαβ, 

ΤΑΡΕΙ. γεννητικῆ, Υ. 3. ἐποίησ᾽ ϑομινοῖρ, Ευῖθιὶ ἐποίησεν. 
ῬΙΡΙΙΙ γν. 2. πένονθ᾽] 1, δφοθαίαν πινόντων. Τπάϊοανι ἸδοιΠ8 ΠΗ, 

Υ. 3. γρᾳδίων] ϑουθοθαίαν γραϊδίων. . 

485 ο. ὙΠ ΠΘΟΡΗΠΙ ν. 1. πυχνὴγ ἣν] θυ πυκνὴν. Οογγοχὶξ 
δοδυνοῖρ!. ὁχ Ἰθθ0ὺ ῬΕΘΟΡοΟπιρὲ βἰπι πιο Ρ. 48 6. 
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ο ἦν ἐχπιοῦσ᾽ ἄκρατον ἀγαϑοῦ δαίμονος 
τέττιξ χελαδεῖ. 

καὶ ἐν Μήδῳ. ᾿ 

“Ὡς ποτ΄ ἐχήλησεν «Καλλίστρατος υἷας "ἀρλῶ 
κέρμα φίλον διαδοὺς, ὅτε συμμαχίαν ἐρέεινεν" 
οἷον δ᾽ οὐ χήλησε δέμας λεπτὸν Ραδάμανϑυν 
«Αύσανδρον κώϑωνι πρὶν αὐτῷ δῶκε λεπαστήν. 

ἃ ᾿Δμερίας δὲ φησι τὴν. οἰνοχόην λεπαστὴν καλεῖσθαι. ᾿άρι- 
στοφάνης δὲ χαὶ ᾿Δἀπολλόδωρος γένος εἶναι ύλικος. Φερε- 
κράτης Κραπατάλοις, Τῶν ϑεατῶν δ᾽ ὅστις ἂν διψῇ, 

λεπαστὴν λαψάμενος μεστὴν ἐκχαρυβδίσαι." Νίίκανδδος δ᾽ 
ὁ Κολοιρώνιός φησι Δόλοπας οὕτω καλεῖν τὴν χύλιχα. 

“Τυκύφρων δ᾽ ἐν τῷ ἐνάτῳ περὶ κἀμῳρδίρς παραϑέμενος 
ε τὰ Φερεχράτους χαὶ αὐτὸς εἶναί φησι γένος κύλικος τὴν 
λεπαστήν. Ἰόσχος δ᾽ ἐν ἐξηγήσει ἹΡοδιαχῶν λέξεων κερα- 
μεοῦν ἀγγεῖόν φησιν αὐτὸ εἶναι, ἐοικὸς ταῖς λεγομέναις 

πτωματίσιν, ἐκπεταλώτερον δέ. ᾿“ρτεμίδωρος δὲ ὁ 'άριστο- 
φάνειος ποτήριον ποιόν. “Ἵπολλοφάνης δὲ Κρησὶ 

Καὶ λεπαστά μ᾽ ἁδύοινος εὐφρανεῖ δι᾿ ἡμέρας. 
Θεόπομπος Παμφίλῃ 

“Μεπαστὴ μάλα συχνὴ, 
ζ ἣν ἐχπιοῦσ᾽ ἄκρατον ἀγαϑοῦ δαίμονος 

περίστατον βοῶσα τὴν κώμην ποιεῖ. 

ν. 2. φίλον διαδοὺς} Τιοσεθαΐαγ φίλον τὰ διδοὺς, οχ ΜίυΒυΓΙ, Ορῖπου, 
εοπὶθοίαγα. τὸ ὁ, ΑΒΡ. Υ. 2. οἷον ΟΑΔβδυθοπι5. οἷον ΡΥ. 

ΥΨ. 4, λεπαστήν] λεπάσταν Β. 

Αϑῦ ἃ. Αραπατάλοις] ϑοιθοθδέυγ Ἀραπατάλλοις, ᾿ ὅστις ἂν 

Τοιυρίυ5 δὰ Τιοηρίη. βθοέ, 44, ν». 499. 6. ΝΥ εἴ5!ς. Αθδγδὲ ὧν. 
ἐκχαρυβδίσαι)] ἐκκαρυβδίσαν ΑΒ. ἐκαρύβδισαν Ῥ, ἐχαρύβδισε Ψ1.. Τπ 
δος ἔγασπιθηΐο Ρ] τα Ομ 5556 υἱἀθέαν Αἰμοπᾶθιιβ. Μίθίγαπι Επρο]1-- 

ἄδυπι {1556 ΟΡἱΠπΟΓ. ; 

48 6. τὴν λεπαστήν ὁπ|, Β, ἐγπεταλώτερον) ἐνπεταλώτερον Β. 
λεπαστά μ᾽ ἁδύοινος εὐφρανεῖ ῬογβοπαΒ. 1ἰργὶ λεπαστὰν ἄδύου- 

γον εὐφραίνει. Θεόπομπος} διπη! }πλι πὶ ΤΠ ΘΟΡΟΠΙΡΙ ἔγαρτηθπέιπε 
ἀρροβαϊέ ᾿. 485 ὁ. Ψ.1, «ΔΖεπαστὴ ϑειν εἰβἢ. λεπαστῇ ΡΨΠ. 
συχνὴ Α. συχνὴ ΡΨΠ. ᾿ .ὰ ᾿ ; 

485 [. Ψ. 2. ἣν δομυνείρῃ, ἦν ΡΥ. ᾿ς Ψ. 3. περίστατο»] 
δου θοθαίαν περιστατὸν. ποιεῖ ποεῖ Α. ΟΣ ΜΕ ΟΣ 
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Νίχανδρος δ᾽ ὁ Θυατειρηνὸς κύλιξ φησὶ μάβιη Μαρδεν: 
ϑέμενος Τηλεχλείδου ἐκ Πρυτάνεων 

Καὶ μελιχοὸν οἶνον ἕλκειν 
ἐξ ἡδύπνου λεπαστῆς.. 

Ὁ Ἕρμιππος “Μοίραις 

Ἢν ἐγὼ πάϑω τι τήνδε τὴν λεπαστὴν ἐχπιὼν, 
τῷ Διονύσῳ πάντα τἀμαυτοῦ δίδωμι χρήματα. 

71. ΑΟΙΒΑ͂ΣΙΟΝ, κύλιξ, ὡς φησι Κλέαρχος καὶ 

Νίκανδρος ὃ Θυατειρηνὸς ̓  ᾧ, τὸ ἔλαιον ἐπισπένδουσι τοῖς 

ἱεροῖς" σπονδεῖον δὲ ᾧ τὸν οἶνον" χαλεῖσϑαι λέγων λοιβί- 
δας καὶ τὰ σπονδεῖα ὑπὸ ᾿Αντιμάχου τοῦ Κολοφωνίου. 

ΔΕΣΒΙΟΝ. ὅτι ποτηρίου εἶδος ᾿Ηδύλος παρίστησιν 
ἐν ἐπιγράμμασιν οὑτωσὶ λέγων 

οὐδόν ΕΗ διαπινομένη Καλλίστιον ἀνδράσι, ϑαῦμα, 
κοὺ ψευδὲς, γῆστις τρεῖς χόας ἐξέπιεν" 

ἧς τόδε σοὶ, Παφίη; ξωροῖς μέτροισι ϑυῶεν 

χεῖται πορφυρέης λέσβιον ἐξ ὑέλου. 
ἣν σάου πάντως" ὡς χαὺ πάντων ἐπ᾿ ἐχείνης 

σοὶ τοῖχοι γλυκερῶν σὔλα φέρωσι πόϑων. 
«“ΟΥ̓ΤΗΉΡΙΟΝ. ᾿Επιγένης ΜΜνηματίῳ ἐν τῷ τῶν ποτη- 

ρίων καταλόγῳ φησὶ 
Κρατῆρες, χάδοι, 

΄ 

ϑυατειρηνὸς Ὠἰσ 6Ε Ῥᾷ}]10 Ροβέ ΑΒ. ϑειατειρηνὸς ΡΥ... ἘΤεΙΘοΙ 5 
γοῦθα ἴῃ ἀΠῸΠῚ ΨΘΥΒΙΠῚ ΟΟΠΙΠΠΡῚ ρῬοβϑαμέ ἕλχειν ἱπ εἴλκεν τηπέδίο, 

ᾳυοᾶ ρϊαοιϊε ΙΔοομ8ῖο Ρ. 265. δέ ΕἸπιβί εἱο 'π Εδίπρυγρα βονίοδνν 
γ0]. ΧΙΧ, (50. 39.) Ρ. 90. ἡδύπνου ἘΠπι5]οἰτ5, ΓἱθγῚ ἡ δυπνόου. 

480 «. Ἢν] ἐὰν ῬΥ͂Ι,. ἄν Ο εἰ Ἐπβέαξμίυβ Ρ. 1240, 38. 
«Πέσβιον ποτηρίου εἶδος, καὶ λουτήριον. λυκιουργεῖς φιάλαι --- (. ἀπάδ 

Ἐϊαβέδεμηιβ Ρ. 1402, 28, Πηχίε “έσβιον ποτήριόν τε καί τι λουτρόν. 
Ἠράν]: ορὶσταπηπιὰ τϑοθρίαπι ἧι Απίμοϊορ. Ῥαϊδέ, υοἱ]. 1]. 

Ρ. 7600. οὑτωσὶ λέγων οι. Β. 
480 Ρ. Ψ, 1. Καλλίστιον} κάλλιστον Β, Υ. 3. ἧς τόδε σοὶ 

ῬΙΘγβοπὰβ δὰ Μοοιπ Ρ. 413. ἧστο δέ οὐ Ὑ1,. ἡστοδέοι Ῥ. ζωροῖς 
μέτροισι ἸΔοΟθ5᾽α5. ζωρὲς μιτρησι ΑΒ, ζωρες μέτρησι Ρ. ζωρὸν μετροῦσα 
ψΙ.. ϑυωϑὲν 1. ϑυωϑὲν Ῥ. ϑυῶϑεν Β. ϑυῶεν (ἀδαυθοπυϑ. 
Υ, ὃ. ἣν σάου] ἡν σαου Ρ. χῦσξου Β. πάντων») πάντως ΡΊΘΥΒΟΠΙΙΒ, 

ἐπ᾿ ΑΒΡ. ἀπ Ύ,. Υ. 0. τοῖχοι 1.. τεῖχοι ῬΥ͂. σῦλα 
ΑΒΡ, σκῦλα ΨΙ,.. φησὶ οπι. Β. ρθη 5. ἔγαρτηθπέσπι δίἰία- 
1 ρ. 472 ἔ, δὲ ραγεϊην ρ. 480 ἃ. Ψ, 1. κάδοι.} κάδδοι Β. 
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᾿ ὁλχεΐα, χρουνεῖ᾽. 8. ἔστι γὰρ χρουνεῖα:; 4. ναί, 
λουτήρι᾽ ἢ ἀλλὰ τί χαϑ' ἕχαστα δεῖ ἘΤΩΝᾺ 
ὄψει γὰρ αὐτός. 

Ὡς  ΧΟΣΡΙΈΕΙΣ. φιάλαι τοῖς. οὕτω καλοῦνται 

ἀπὸ “ύκωνος τοῦ κατεσχε ευασμένου, ὡς χαὶ Κονώγιοι αὖ “᾿ 

ὑπὸ Κόνωνος ποιηϑεῖσαι. “μνημονεύει τοῦ «Τύκωνος Ἴημο- 
σϑένης ἐν τῷ περὶ τοῦ “Στεφάνου, χκαν τῷ πρὸς Τιμόϑεον 

ὕβρεως, ἀγών οὕτως. »" φιάλας λυκιουργεῖς δύο.“ [ἐν δὲ 

τῷ πρὸς Τιμόϑεον ᾿ γράφει" »ΖΔίδωσιν ἀποϑεῖναι τῷ Φορ- 

ἃ μίωγι μετὰ τῶν χρημάτων χαὶ ἄλλας φιάλας λυκιουργεῖς 

δύο." Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν ἑβδόμῃ, προβόλους δύο λυκιουργήσας 

ἡμιεργέας, ὅτι ἀχόντιά ἐστι πρὸς λύχων ϑήραν ἐπιτήδεια, ᾿ 

ἐν “ἰυκίᾳ εἰργασμένα. ὕπερ ἐξηγούμενος Δίδυμος ὃ γραμ- 
ματιχὸς τὰς ὑπὸ «“υχίου φησὶ χατεσχευασμένας. ἦν δὲ 

οὗτος τὸ γένος Βοιώτιος ἐξ ᾿Ελευϑερῶν, υἱὸς Μύρωνος τοῦ 

480 α. ΨΥ, 2. χρουνεῖ᾽, ἔστι γὰρ ἴῃ 110 018. ομλῖθθα, βιρρ]οίᾶ 6χ 
472. 480. κρουνεῖα ; ναί] 1ωἴθι1 κρουνιάναι. Οοττοοίυμῃ οχ 480, 

Ψ. 3. Ῥοβέ λουτήρια το]ϊοι 5. ΟΠ 5515 Β' ροβυϊέ χαὺ σὰ λοιπὰ: 
Ζπ Α Ἰομπιᾶ περὲ λυκιουργίδων, «ἀυκιουργεῖς φιάλαυ:. ἀπὸ 

λύχωνος τοῦ κατεσκευαομένου, ὡς καὶ κογνώνιον αἱ ὑπὸ κόνωνος ποιη- 

ϑείσαι. δίδυμος δὲ τὰς ὑπὸ λυκίου, ἣν δὲ οὗτος βοιώτιος ἀνδριαντοποιός. 

ἀγνοεῖ δὲ ὃ γραμματικὸς οὗτος δίδυμος ὅτι τὸν τοιοῦτον μετασχηματι»- 
σμὸν ἀπὸ τῶν τοιούτων ὀνομάτων οὐκ. ἄν τις εὕροι γενόμενον, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
πόλεων καὶ ἐθνῶν. ἀριοτοφάνης εἰρήνῃ, τὸ δὲ πλοῖον ἔσται ναξιουργὴς 

κάνθαρος. κριτίας κλίνη μολοσσιουργής (Ευϑέλεμιυβ Ρ. 907, 25. πρήνη 

μολοσσιουργής). καὶ κλένη χιουργὴς Ὁ. ᾿ς μνημονεύει λύκώνος ἐν τῷ 

περὸ στεφάνου Β. ἴῃ ὁγδίϊοπο 46 σοὐοπᾶ πΌ}1]ὰ ΤΥ ΘΟΠ18. πιθπέϊο, 
πρὸς Τιμόϑεον)] Ῥ. 1193, 11. ὕβρεως) Ἰπιπλοὸ ὑπὲρ χρέως, οαΐις 
ΘΟΓΓαρίο!α 1Ἰυἃ ὕβρεως 6586 νἱάρία, ἀλέγωνΧὼοὕτως οπι. Β. 

λυκιουργεῖς] λυκουργεῖς ορξίπιι8 οοὔθχ Ποιμοϑίμ 8. αι βίη θὲ δ111, 

ΒΘΟΙαΒῚ γοῦραὰ θυσία ἐν δὲ τῷ --- εἰργασμένα. ααογαπι Ροβέγα- 
τὴᾶ ἱπᾶς ἂὺ “Ἡρόδοτος Θἔίαπι ϑομυνοῖρα, οἰθοῖ, γράφει οτι. Β. 

ἀποϑεῖναν ΑΒ, ἀποθῆναι ῬΎΓΙ,. Δρυᾶὰ Βοιλοβέμθπθπι οϑὲ 
μετ᾿ ἄλλων χρημάτων καὶ φιάλας ---, ἡ, ; 

480 ἃ. “Ηρόδοτος δ᾽ 1 δ᾽ οπι. Β. γρυθμία οὐρὰ» λυκχιουργί-- 

᾿ ἐργέας 
δὰς Β, Ἰπορέμπι ᾿ος λυκιουργήσας ἡμιεργέας ἀκέαλλ. ΟΧ λυκιουργήσας. ᾿ 

ΖΠδυμος] Οοπῇ, Ἡδνροοναΐξίοπομι,, )οέϊαπι, διπάαπι ἴπ᾿ λυ- 

κιουργεῖς. ᾿Ελευϑερῶν Οὐςδαυθθοπαβ. ᾿ Τυλρνλὶ ἐλευϑέρων.: 
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ἀνδριαντοποιοῦ, ὡς Πολέμων φησὶν ἐν πρώτῳ περὶ ἄχρο- 
στόλε ὡς. :ἀγνοεῖ ὁ δ γραμματικὸς ὅτι τὸν τοιοῦτον σχητ- 
ματισμὸν ἀπὸ χυρίων ὀνομάτων οὐχ ἂν τις εὕροι γινόμε- 

ὁ γον, ἀλλ᾽ ἀπὸ πόλεων 1) ἐϑνῶν. ᾿“ριστοφάνης. τε γὰρ ἐν 
Εἰρήνῃ φησὶ 

Τὸ δὲ πλοῖον ἔσται. Ναξιουργὴς χάνϑαρος. 
Κριτίας δ᾽ ἐν τῇ «“αχεδαιμογνίων πολιτείῳ »Κλίνη, Μιλη- 

σιουργὴς, καὶ δίφρος ἹΜιλησιουργής᾽ κλένη Χρουργ γὴς, καὶ 

τράπεζα. “Ῥηγιοεργής.““ “Ἡρόδοτός τὲ ἐν τῇ ἑβδόμῃ φησὶ 
»»Προβύλους δύο “Ζυκοε ἑργέας. “ μήποτ᾽ οὖν καὶ. παρὰ τῷ 

Ἡροδότῳ, ὡς χαὶ “παρὰ τῷ 4η, μοσϑένει, γραπτέον λυκιοερ- 

γέας, ἵν᾿ ἀχούηταν τὰ. ἐν “Δυχίᾳ εἰργασμένα. 
73. ΜΕΖΗ. οὕτω χαλεζταί τινα ποτήρια, ὧν μνημο- 

γεύει ᾿Ανάξιππος ἐν Φρέατι λέγων οὕτως 

ε “Σὺ δὲ τὴν. μέλην; Συρίσκε, ταυτὴνὶ λαβὼν 
ἔνεγχον ἐπὶ τὸ μνῆμ᾽ ἐχείνῃ. μανϑάνεις; 
χαὶ χατάχεον. 

ΜΕΤΑΝΙΠΎΤΡΟΝ.. ἡ μετὰ τὸ δεῖπνον, ἐπὴν ἀπονί- 
ψωνται, διδομένη κύλιξ, ᾿ἀντιφάνης «“αμπάδι 

Ι Δαίμονος 
ἀγαϑοῦ μετᾶνιπτρον ἐντραγεῖν, σπονδὴ, χρότος. 

87 Δίφιλος “Ξαπφοῖ 

“Αρχίλοχξν δέξαι τήνδε τὴν μετανιπτρίδα 

περὶ ἀχροπόλεως ΒΡ. περὲ οπι. Ὑ1, οἰ ϑοιν εἰσι, δἀϊεῖο, 
. 480 6. ἐν Εἰρήνη) Ὑ..143. καὶ δίφρος --- Χιουργὴς δ066586- 

ταηξ χα. Ῥοβένθῃνϑ, κλένη χιουργὴς Θέϊαπι Ο ργαθθαϊς, “Ῥηνιοεργής 
Τι. ῥηνιεργής ΡΨ, ἡρόδοτος τε Α. ἡρόδοτος δ᾽ ΡΨΙ.. ἡρόδοτος ἐν 

ζῶ . τῇ ἑβδόμῃ (τῇ ἑβδόμῳ Α}] Ὅαρ. 76, φησὶν ὁπι. Β. 
δύο λυκοεργέας ΑΒΡ, δύο λυχιεργέας ὙἹ,. μήποτ᾽ --- λυκιοεργέας 
ὁπ, Ρ τῷ Ἡροδότῳ; ὡς καὶ παρὰ Βαρρίονῖε Βομνν εἰσ. οχ 10- 
οἶδ. ῬΥΆΤΗΙΤΙ ΔΈ ΟΟΙ ΠῚ ΒΌΡΓα ἴῃ ΙοΔΕ15. λυκιοεργέας Ἀ. λυκοεργέας Β, 

λυκιεργέας ὙἹ1,. ἵν" ἀκούηταν ΤιοΘοραγᾶμ5 οὲ γα θβίαβ, ἕνα χέηται 
(κέκται Ψ' ΟΥ̓ΤΌΓΤΘ ἐλ ἀέρα ΡΥΙΠ, ἕνὰ καίηται ΑΒ. λέγων οὕ-- 
τως ὁπ. Β, 

480 ἔς Ψ΄, 1. ταυτηνὶ Α. ταύτην ΡΥ͂!,. ν΄. 2. ἔνεγκον Ῥογβο- 
μπ5. ΓΌΥῚ ἔνεγκ᾽. ἐχείνῃ Αι ἐκείνη Β.. ἐκείνην ῬΥ͂. ἐκείνης Τ, 
τὸ δεῖπνον Β4511, 1,. τὸν δεῖπνον ΒΥ, διδομένη ΑΒ. μεταδιδο-- 
μένη ῬΨῚ,. ᾿Αντιφάνης “αμπάδι] Οοπῇ, Ρ. 487 Ρ. σπονδὴ, 
κρότος ϑοΙ ιν οἰσῃ. οπονδήχροτος ΡΤ. 
ΛΔΥΗΕΝΑΕΙ 5. ΠΠ, ἷ 70 
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"μεστὴν, Διὸς σωτῆρος ἀγαϑοῦ δαίμονος: 
ἔνιοι δὲ τὴν μετὰ τὸ γίψασϑαι πόσιν, ὡς ἜΡΟΝ ἐν 
Τλώσσαις. Καλλίας δ᾽ ἐν Κύκλωψι 

Καὶ δέξαι τηνδὲ μετανιπτρίδα τῆς ᾿Ὑγιείας." 
Φιλέταιρος “Δσχληπιῷ 

᾿Ενέσεισε μεστὴν ἴσον ἴσῳ μετανιπτρίδα 
μεγάλην, ὑπειπὼν τῆς “Ὑγιείας: τοὔνομα. 

Φιλύξενος δ᾽ ὃ διϑυραμβοποιὸς ἐ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Δείπνῳ 
μετὰ τὸ ἀπονίψασϑαι τὰς χεῖρας προπίνων τινί φησι 

Ὀ “Σὺ δὲ τάνδ᾽ ἐχβαχχία 
εὔδροσον πλήρη μεταγνιπτρίδα δέξαι. 
πραῷ τί τοι Βρόμιος τὸ γάνος τόδε δοὺς 
ἐπὶ τέρψιν ἅπαντας ἄγει." 

᾿Αντιφάνης “Ἰαμπάδι 

Τράπεζ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἔστιν, ἀλλὰ δαίμονος 

ἀγαϑοῦ μετάνιπτρον. 

Νικόστρατος ᾿Δντερώσῃ 
ἹΜετανιπτρίδ᾽ αὐτῷ τῆς «Ὑγιείας ἔγχεον. 

74. ΜΑ͂ΣΤΟΣ. ᾿Ζ“πολλόδωρος ὃ Κυρηναῖος, ὡς Πάμ- 

φιλός φησι, Παφίους τὸ ποτήριον οὕτως καλεῖν. 
ες ΜΑΗΘΑΔΊΔΕΣ. Βλαῖσος ἐν ΣΣατούρνῳ φησὶν 

Ἑπτὰ μαϑαλίδας 

487 ἃ. ὑπειπὼν] ἐπειπὼν ϑο)ινν οἰ ἢ. τῆς ᾿γγιεῖας --- μετανι- 
πτρίδα οπι. Ρ. Φιλέταιρος) φιλαίτερος Β. ἴσον Ἀ. ἴσων (510) 

Ψν. ἴσων Β45811. 1.» ὑγιείας τοὔνομα Β. δου θοδαΐξαν ὑγείας τοῦ- 
γοϑα, "διϑυσαμβοποιὸς διϑυραμβιχὸς Β. 

487 Ὁ. ΨΥ. 1, ἐχβαχχία Β. ἐχβάκχια ἈΡ. ἐκβάκχιον ΨΊΩ. 
Ν. 3. πραῦ τι τοι Ἀ. πράντι τοι Ῥι πράντετοι Ψ. πράν τι τοῦ ἵ,. 
τὸ γάνος) ΑΒδγὰξ τὸ. τόδε δοὺς) τόδ᾽ ὃ δοὺς ἢ γ. 4. ἄγει 
ΑΒ. ἔχει ῬΨΤ,, "Αἰντιφάνης “αρμπάδι) Οομῇ, Ρ. 480 ἢ, ΟοΥνοχὶ 
προσ απιν βου ρει πὶ τράπεζα φυστημινεὶς ἀλλὰ μὴν δαίμονος. 

᾿Αντερώσῃ Ἐχ Ῥαπᾶγοβο οἰέδέιιν ΧΥ, Ῥ-. 6983 ἃ. ϊαστός) μα - 

σϑὸς ἃριιᾷ Ευδίαίμίιπι Ρ. 1258, 88. οὕτως καλεῖν] οὕτω κα- 
λεῖν Ῥ, 

487 (ὁ. καὶ ἡ μασϑαλὶς δὲ κύλιξ τις Ο. μασϑάλης Ἐπδέαεμιι5 

Ρ. 1258, 57. μαϑαλίδες Ἀ. μαϑαλίδας ΒΡ. μαϑαλλίδας ΥΊΙ,. 

5λαῖσος] δουῖθοθαίεν λαισὸς. μαϑαλίδας ΛΒ, μαϑαλλίδας ΨΥ]. 
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ἐπίχε᾽ ἡμῖν τῶ γλυχυτάτω. 
Πάμφιλος δέ φησι,, Μήποτε ἐχπώματός ἐστὶν εἶδος, ἢ) 
μέτρον, οἷον κύαϑος.“ Διόδωρος δὲ κύλικα ἀποδίδωσι. 

ὩΣ ΜΑΝΗΣ. ποτηρίου εἶδος. ΙΝίχων Κιϑαρῳδῷ 

Καὶ πάνυ τις εὐκαίρως προπίνων. φησὶ ς .) 

πατριώτα. μάνην δ᾽ εἶχε χεραμεοῦν, ἁδρὸν, 
χωροῦντα χοτύλας πέντ᾽ ἴσως. ἐδεξάμην. 

παρέϑετο τὰ ἰαμβεῖα χαὶ Δίδυμος καὶ Πάμφιλος. καλεῖται 
ἃ δὲ μάνης καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ κοττάβου ἐφεστηκὸς, ἐφ᾽ οὗ τὰς 

λάταγας ἐν παιδιᾷ ἔπεμπον" ὅπερ, ὁ “Σοφοκλῆς ἐν ΣΣαλ- 
μωγεΐ χάλκειον ἔφη κάρα λέγων οὕτως 

 1αάδ᾽ ἐστὶ κνισμὸς καὶ φιλημάτων ψόφος, 
τῷ καλλιχοτταβοῦντι, νικητήρια" , 

τίϑημι χαὶ βαλόντι χάλχειον κάρα. 

᾿Αντιφάνης ““φροδίτης γονεῖς ; 

Ἐγὼ ̓ πιδείξω χκαϑ' ὃν. ὃς ἂν τὸν χότταβον 
ἀφεὶς ἐπὶ τὴν πλάστιγγα ποιήσῃ πεσεῖν 
Β. πλάστιγγα ποίαν; τοῦτο τοὐπικείμενον 

ἐπίχε᾽Ἵ δου δαί ἐπίχεε. ἐπίχες Ββ, . Νίκων] Ῥο]μιχ ΥἹ, 
99. μάνου μέμνηται Ἰγίκων ἐν Κιϑαρῳδῷ, πατριώτιδα μάνην λαβὲ περα- 
μεοῖν ἁδρὸν, χωροῦντα κοτύλας πέντε ἴσως. Ψν. 1. ΧΚαὴλ] κεὶ Ῥοτ- 

50Π118. προπίνω, φησὶ, σοὶ Ἠετγίηξα Οὐβογυϑδέξ. ρ. 29. προπένων 
φησί μον ῬοΓΒοΟΠιι8. Υ. 2. μάνην δέχου πατριῶτα ῬΟΓΒΌΠΙ8." 

487 ἃ. ἐφ᾽ οὗ Βοπίδιυβ π᾿ δορί βίοα δὰ ΜΠΠΌπι Ρ, 59, (502, 
φᾷ. 1105.) Εἷδηὶ ἀφ᾽ δύ, “Σαλμωνεῖ] ἘΠ. 1. Ρν. 649. σαλμωνι Α. 
σαλμῶνν ΒΞ ς- χάλκειον) Βογθοθαίαγ χαλκεῖον Ὠΐο δὲ ἴθ Βορῇοο! 8 
γόΓβα. λέγων οπι. Β΄. Απερμᾶπὶβ ἔγαριπθπίαπι Ὁ πιο 
ἀυσέιβ δέξυ!ε ΧΥ͂. Ρ. 666 ζ΄, Βομοιαϑέοβ [υυοϊαπὶ 1 οχίρμαπ, ο. 3. 
Ὑ0]. ἢ!. Ρ. 325. ἀριστοφάνης ἄφροδίτης γονεῖς ἐγὠπιδείξω καϑ' αὑτὸν 
χότταβον ἀφεὶς, ἐπὶ τὴν πλάστιγγα ποιήσεις πεσεῖν πλάστιγγα ποιεῖν 

τοῦτο τὸ πλάστιγγας δὲ τὸ ὑποκείμενον ἄνω τὸ μιχρὸν τὸ πιναξίσχεον 
λέγει, ἐὰν δὲ μόνον τύχη αὐτῆς, ἐπὶ τὸν μάνην πεσεῖται. Υ. 1. "πι- 

δείξω] Τιῖογὶ ἐπιδείξω. διδάξω 6606. χαϑ᾽ ὅν. ὃς δονινεῖρῃ. 1ἱδιὶ 

καϑόσον. Ψν. 2. ἀφεὶς] ἀφῆς ΡΥ͂Ι,. Οοιτεοέαπι εχ 600. 
Ὑεῦθα “ποιήσῃ πεσὲῖν πλάστιγγα ἴῃ 110 118. οπιῖβϑα βυρρί εν Ῥουρίαβ 
Ἐπιοπᾶ, νο]. Π. μ. 472. ἐχ βοδβοιϊαβέε μιοίαὶ 0 88 δπιθπάαίο. 

Υ. 3. ποίαν τεροβίέυπι οχ 660. 1ωϊδι1 ποῖον ἂν. τοὐπικεί- 

μενον 06. 1101 τὸ ὑποκείμενον. 

70 " 
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ἄνω τὸ μιχρὸν, τὸ πινακίσκιον. λέγεις; 
5.4. τοῦτ᾽ ἐστὶ. πλάστιγξ. - οὗτος Ο. κρατῶν γίγνεται. 
᾿ Ρ. πῶς. δὲ εἴσε ταί τις τοῦτ᾽; Α. ἐὰν ϑίγῃ μόνον. 

ν αὐτῆς, ἐπὶ τὸν μάνην πεσεῖται καὶ ψόφος 

ἔσται πάνυ "πολύς. Β. πρὸς ϑεῶν, τῷ κοττάβῳ 

πρόσεστι χαὺ ανης τις ὥσπερ, οἰχέτης; 

Ἕρμιππος Μοίραις 
“Ῥάβδον δ᾽ ὄψει (φησὶ) τὴν κοτταβικὴν 

ἐν Τοῖς ᾿ἀχύροισι χυλινδομένην, 
᾿μάνης δ᾽ οὐδὲν λατάγων αἴει" 
τὴν δὲ τάλαϊναν πλάστιγγ᾽ ἂν ἴδοις 
παρὰ τὸν στροφρξῶ τῆς 'κηπαίας 
ἐν τοῖσι. χορημασιν. οὔσαν. 

70. ΝΕΣΤΟΡΙΣ. περὶ τῆς ἰδέας τοῦ ἀσμοτς πο- 

τηρίου φησὶν ὃ ποιητὴς 
Πὰρ δὲ δέπας περικολλὲφ, ο ὀὐπδενὶ ἡγ᾽ ὃ γεραιὸς, 

χρυσείοις ἡλοισὶ πεπαρμένον" οὔατα, δ᾽ αὐτοῦ 

τέσσαρ᾽ “ἔσαν, δοιαὶ δὲ πε λειάδες ἀμφὶς ἕχαστον 

χρύσεϊαι Ἰἐμέϑοντο" δύω δ᾽ ὑπὸ πυϑιμένες ἤσαν. 

ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασχε τραπέζης ἐΐ 
πλεῖον ἐόν" Νέστωρ δ᾽ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. 

ἐν τούτοις ζητεῖται πρῶτον μὲν. τέ ποτ΄ ἐστὶ τὸ χουσείοις 
ἥλοισι πεπαρμένον; ἔπειτα τί τὸ οὔατα δ᾽ ᾿αὐτοῦ τέσσάρ᾽ 
ἔσαν. τὰ γὰρ ἄλλα ποτήρια φησὶν ὁ ἹΠυρλεανὸς ᾿4σχλὴ- 

487 6. ν. δ, φοῦτ᾽ ἐστὶ πλάστιγξ], φουπτέσνιν Β ΟΠΙΪ550 οὐάνινε: 
οὗτος 660. ἵν" οὗτος ΑΒ. ἵν᾽. αὕτως ΡΥ... γίγνεται) ϑοιὶ- 

θορδέιν γένεται. ἡ ν. .δ.. ϑίγῃ ΙΔοΟὈδῖι5.}, 272. Τιορ  θαίαν τύχῃ. 
Ὗ, 7, τὸν] τὸ Ῥ. Ψ,, 8. πρὸς ϑεῶν αὐά. 1, οἐ 066. ὁπι. 

Ῥν ΜΟΥ ἘΝΡΡΙ ὙΘΙΒᾺΒ τοροίς ΧΥ, Ρ, 668 ἃ. - ΥΨ. 1. 2. εχ 
ἩγρΡὶ “Σερατιώταις δἰίυῖε ΒΟΠΟ]αϑέθϑ ΑΥβέορμαπίβ 1 Ῥας,᾿ Υ, 1241. 

Ψ, 2. ἀχύροισι ἈΒ, ἀχύροις ΡΥ. ᾿ Υ͂. ὃ, ἀΐει Ταροθδίιιϑ. 

αἰεὶ ἈΒ. 'ἀεὶ ΡΥΙ. 

487 ἢ Νν. 06. τοῖσι] τοῖς Ῥ, ἹΝεστορ! αν λ τῆςς εχ, 'Βος, οὔ- 

Ριίο δΐξα!ς ΕΠ υδέαίῃηιι5 ᾿. 889. ὃ ποιητὴς] π]αά. ἂν 632. ον 
ΜΟῚ. πὰρ δὲ δέπας Ο σὰ Ἠομπιθιο. πὰρ δέπας ὴν ΡΨΙ,. παρδέπας Β. 

Οοπῇ, ν. 402 ἢ Υ. 3. πελιάδες εἰ Ἰηἶτα πελιάδας ΒΡ, - 
Υ. 4. δύω Ρ. ϑου θοθαίαν δύο. Ἦ 

488 ἃ. τὸ οὔατα) Ὁ τὸ ὉΠ]. ΒΡ. φέσσαρ᾽ ἔσαν] τέσσαρα Β 
Οἰῖ550 ἔσεν"- 
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πιάδης ἐν τῷ περὲ τῆς ἹΝεστορίδος δύο ὦτα ἔχειν. πελειώ- 
δας δὲ πῶς ἄν τις ὑπόϑοειτο γέμομένας στε ὁρὲ ἕχαστον τῶν 

ὥτων; πῶς δὲ χαὶ λέγει δύο πυϑμένας είναν τοῦ ποτη- 

ν ρίου; ἰδίως δὲ καὶ τοῦτο λέγεται ὅτε οἱ μὲν ἄλλος μο- 
γοῦντες ἐβάσταξον τὸ ποτήριον, Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμο- 
γητὶ ἄξειρεν. ταῦτα προϑέμενος ὁ ̓Δσχληπιάδης ζητεῖ περὲ 

τῶν ἥλων, πῶς πεπαρμένους αὐτοὺς δεῖ δέχεσθαι. οἱ μὲν 

οὖν λέγουσιν ἔξωϑεν δεῖν ἐμπείρεσϑαι τοὺς χρυσοῦς ἡλοὺς 

τῷ ἀργυρῷ ἐχπώμωτι χατὰ τὸν τῆς μοχμμυξάνο τέχνης κ χ. 
ὡβ καὶ ἐπὶ τοῦ -Αχιλλέως σκήπτρου" 

Ὡς φάτο χωόμενος, ποτὶ δὲ σχῆπτρον βόλε γαίῃ, 
᾿ χθϑδὲ είοις ἥλοισι πεπαρμένον. 

ἐμφαίνεται γὰρ ὡς τῶν ἥλων ἐμπεπεέρονημένων » χαϑάπερ 

ο ἐπὶ τῶν ῥοπάλων. καὶ ἐπὶ τοῦ ξίρους τοῦ ᾿Δγαμέμνονος 
“ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν. βάλετο ἐξίψοξ!" “ἐν δέ οἱ ἡλοι: 
χρύσειοι πάμφαενον" ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἣδν 
ἀργύρεον. : 

᾿Απελλῆς μὲν οὖν ὁ τορευτὴς ἐπεδείκνυε, φησὶν, ἡμῖν ἔν 
τισι Κορινϑιαποῖς ἔργοις τὴν τῶν ἥλων ϑέσιν. ἐξοχὴ ὃ 
ἦν ὀλίγη τοῖς χολαπτῆρσιν ἐπηρμένη καὶ οἱονεὶ χεφαλέδας 

ἥλων ἀποτελοῦσα. πεπάρϑαι δὲ λέγεται τοὺς ἥλους ὑπὰ 

᾿ τοῦ ποιητοῦ, οὐχ ὅτε ἔξωϑεν πρόσχεινται χαὶ πεπαρμένοι 
ἃ εἰσὶν, ἀλλ᾽ ὅτε ἐμπεπωρμένοις ἐοίκασιν, ἔξω τε ὀλίγῳ προὔ- 

᾿ χοῦσι, μετέωροι τῆς ἄλλης ἐπιφανείως ὄντες. 

. 77. Καὶ περὶ τῶν ὥτων οὕτως διορίξονται, ὅτε εἶχε 

μὲν δύο ὦτα ἄνω, καϑότιε χαὶ τἄλλα ποτήρια, ἄλλα δὲ 
δύο χατὰ τὸ χύρτωμα μέσον ἐξ ἀμφοῖν τοῖν μεροῖν μικρὰ, 

ὑπόϑοιτο] ὑπόϑητο Ῥ. εἶναν τοῦ ποτηρίου οπι. Β., 
488 . δεῖν. ΛΒῸΡ, δεῖ ΨῈ,. κατὰ τὸν τῆς ἐμπαιστικῆς τέχνης. 

ΔΛ. χατὰ τὸν ἐμπαιστικῆς τέχνης ΒΡΨ, κατὰ τὴν ἐμπαιστικὴν τέχνην ΤΩ. 

ὁχ δρίἔθπθ. ἐμπαισεικὴ τέχνῃ Βιιδπέλι 5. Ρ. 8069, 50. Τηάϊοᾶνε 

Ἰαδσάπαπι. υνΘμέάαηη οοαϊοο8 κατὰ τρόπον τὸν τῆς ἐμπαισεικῆς τέχνης“, 

Οἀβδυθοπιβ. ϑομνν σι. τρόπον ροβέ τέχνης δαάϊαϊ. σπήπερου 
4. Τ,. οχῆπτρον Ὁ. ὁπ. Υ. Ὡς φάτο] Πιαᾷ, «,  ὰ 

ἐμφαίνεταν γὰρ} γὰρ οπι. Ῥ' 
488 ο. "ΖΙμφὶ] 1Ππαᾷ. λ,. 29. χρύσειον ῬΨΕ,. χρύσεοι ΑΒ. 

κολαπτνῆρσιν {ι. λαπτῆρσιν ΒΥ. πεπάρϑαν δὲ λέγευ τοὺς ἥλους ὃ 
ποιητὴς Ὁ. , 

488 ἃ. τάλλα 15. οι οθαξαν τὰ ἄλλα, 



1090 14 

παρόμοια. ταῖς Κορινϑιακαῖς ὑδρίαις. ὁ δὲ "Ἵπελλῆς ἐν- 
τέχνως ἄγαν ὑπέδειξε τὴν τῶν τεσσάρων ὥτων σχέσιν 
ἔχουσαν ὧδε. ἐκ μιᾶς οἱονεὶ ῥίζης, ἥτις τῷ πυϑμένι προσ- 
κυρεῖ, καϑ' ἑκάτερον τὸ οὖς διασχιδεῖς εἰσι ῥάβδοι. ἐπ᾿ 

8 ἀμφοῖν, οὐ πολὺ ἀπ᾽ ἀλλήλων διεστῶσαι διάστημα. αὗται 
μέχρι τοῦ χείλους διήχουσαι τοῦ ποτηρίου, καὶ μικρὸν ἔτι 
μετεωριζόμεναι, κατὰ μὲν τὴν ἀπόστασιν τοῦ ἀγγείου 
φυλάττουσι τὴν διάσχισιν, χατὰ δὲ τὸ ἀπολῆγον πρὸς τὴν 
τοῦ χείλους ἕρεισιν πάλιν συμφυεῖς. καὶ γίνεται τὸν τρό- 
πον τοῦτον τέτταρα ὦτα. τοῦτο δὲ οὐκ ἐπὶ πάντων, ἀλλ᾽ 
ἐπ᾿ ἐνίων ποτηρίων τὸ εἶδος τῆς κατασχευῆς ϑεωρεῖται, 
μάλιστα δὲ τῶν λεγομένων “Σελευκίδων. τὸ δ᾽ ἐπὶ τῶν 

ἔ δυοῖν πυϑμένοιν ζητούμενον, πῶς λέγεται τὸ δύω δ᾽ ὑπὸ 
πυϑμένες ἦσαν, διαλύουσιν οὕτως τινές. τῶν ποτηρίων 
τινὰ μὲν ἕνα πυϑμένα ἔχειν τὸν φυσικὸν χαὶ συγκεχαλ- 
κευμένον τῷ ὅλῳ ποτηρίῳ, χκαϑότι τὰ λεγόμενα κυμβία 
καὶ τὰς φιάλας καὶ εἴ τι φιαλῶδές ἐστι τὴν ἰδέαν" τινὰ 

δὲ δύο, ὥσπερ τὰ Φοσκύφια καὶ τὰ κανϑάρια καὶ τὰς 
σελευκίδας καὶ καρχήσια χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια" ἕνα μὲν 

γὰρ εἶναι πυϑμένα τὸν κατὰ τὸ κύτος συγχαλκενόμάνον 
ὅλῳ τῷ ἀγγείῳ, ἕτερον δὲ τὸν προσϑετὸν, ἀπὸ ὀ ξέος ἀρ- 
χόμενον, καταλήγοντα δ᾽ εἰς πλατίτε ρον. ἐφ᾽ οὗ ἵσταται 

489 τὸ ποτήριον. καὶ τὸ τοῦ Νέστορος οὖν δέπας φασὶν εἶναι 

τοιοῦτον. δύναται δὲ καὶ δύο. πυϑμένας ὑποτίϑεσϑαι, τὸν 

μὲν οἷον τοῦ ποτηρίου φέροντα τὸν ὅλον ὄγχον, καὶ κατὰ 
μείζονα κυχλοειδῇ περιγραφὴν ἕξαρσιν ἔχοντα τοῦ ὕψους 
σύμμετρον, τὸν δὲ κατ᾽ ἐλάττω κχύχλον συνεχόμενον ἐν 
χύχλῳ μείζονι, χαϑ᾽ ὅσον συγννεψειν συμβέβηκεν εἰς ὀξὺ 

ὑδρίαις ΒΟ, ὑδρείαις ΡΥΊΤ,. ἐκ μιᾶς οἱονεὶ) οἷον ἐκ μιᾶς Β, 
πιροσχυρεῖ)] προσχυρρεῖ Β. 

488 6. μικρὸν) μιχρ᾽ Β. διάσχισι»] διάσχεσιν Β, συμφυεῖς} 
' συμφύονται (Ὁ. ποτηρίων οπ!. Β. μάλιστα) ἥκιστα Θρ᾿οπι6 

ἩΠΟΘΒΟ ΘΙ (ποι 6), ὑπ (ἈβδυθΟπι8 οὐχ ἥκιστα. 
488 ἔ. δυοῖν ῬΨῚ,. δυεῖν ΑΒ. πυϑμένοιν) Ἰ«οροθαΐιν" πυϑμέ- 

ψων. τὸ δύω δ᾽ ὑπὸ πυϑμένες ἦσαν οι. ΒΒ, δύω] δουθοθδίυν 
δύο. Ῥτγοχίπια δέξαι! Ἐπιβέδε μι Ρ. 869, 10. 6ἔ σϑρϑέϊέε Δεμθπδοιιβ 

ΡῬ. 508 ὁ. ἔχειν ϑομ ΘΙ 5. Ε10Γὶ ἔχει. ποτηρίῳ οπι. ἢ 
προσϑετὸν) πρόσϑεν τὸν ἢ, πρόσϑετον ΓΟ εἐ Εππέδεμίι8. 

480 ἃ. εἰς ὀξὺ] εἰς τὸ ὀξὺ Ὁ. 
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τὸν φυσιχὸν τοῦ ποτηρίου πυϑμένα, ὥστε ὑπὸ δυοῖν πυϑμέ- 
γοιν φέρεσϑαι. τὸ ἔχπωμα. Διονύσιος δὲ ὁ Θρᾷξ ἐν ᾿Ῥύδ» 
λέγεται τὴν Μεστορίδα χατασχευάσαι τῶν μαϑητῶν αὐτῷ 
συνενεγκάντων τἀργύριον. ὅπερ Προμαϑίδας ὁ ἩΗρακλεώ.. 
της. ἐξηγούμενος τὴν κατὰ. τὸν Διονύσιον διάταξιν, φησὶ 

σχύφον εἰναι παρακειμένως͵ ἔχοντα τὰ ὦτα χκωϑάπερ αἱ 
δίπρῳροι τῶν γεῶν, περὶ δὲ τὰ ὦτα τὰς περιστεράς" ὡσπερ- 
εὶ δὲ τινα ῥοπάλια δύο ὑποχεῖσϑαι τῷ ποτηρίῳ πλάγια 
διὰ μήχους" ταῦτα δ᾽ εἶναι τοὺς δύο πυϑμένας. ὁποῖόν 

τὸ χαὶ νῦν ἐστιν ἰδεῖν ἐν Καπύῃ πόλει τῆς Καμπανίας 
ἀνακείμενον τῇ “Αρτέμιδι ποτήριον, ὅπερ λέγουσιν ἐκεῖνοι 
Νέστορος γεγονέναι" ἔστι δὲ ἀργύρεον χρυσοῖς γράμμασιν 
ἐντετυπωμένα ἔχον τὰ ᾿ Ομηρικὰ ἔπη. 

ἜΡΟΝ ̓ Εγὼ δὲ (φησὶν ἁ “Μυρλεανὸς τάδε λέγω περὶ 
τοῦ ποτηρίου. οἱ παλαιοὶ καὶ τὰ περὶ τὴν ἥμερον τροφὴν 
πρῶτοι διαταξάμενοι τοῖς ἀνϑρώποις, πειϑόμενοι τὰν κόσμον 
εἶναι σφαιροειδῆ, λαμβάνοντες ἔχ τὲ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς 

σελήνης σχήματος ἐναργεῖς τὰς φαντασίας, καὶ τὰ περὶ 
τὴν ἀΐδιον τροφὴν τῷ περιέχοντι χατὰ τὴν ἰδέαν τοῦ 
σχήματος ἀφομοιοῦν εἶναι δίκαιον ἐνόμιζον. διὰ τὴν τρά- 
πεῖζαν χυχλοειδὴ χατεσχευάσαντο, χαὶ τοὺς τρίποδας τοὺς 
τοῖς ϑεοῖς χαϑαγιζομένους, φϑόεις κυχλοτερεῖς καὶ ἀστέ- 
ρας ἔχοντας, οὗς χαὶ καλοῦσι σελήνας. καὶ τὸν ἄρτον δὲ 
ἐχάλεσαν, ὅτι τῶν σχημάτων ὃ κύκλος ἀπήρτισται καὶ 

δυοῖν») δυεῖν Β. 

489 ". ἐν Καπύῃ] Οοπῇ. ν. 460 ε.  Ἕ ἑἜλποτήριον οηϊ. Β. 

489 ο. ἀργύρεον ἈΡ, ἀργύριον Ὑ],. ἀργυροῦν 466. 1π Ο Πᾶθο 
ΟΠ 558. ᾿Εγὼ δὲὴ ῬΙατὰ ὁχ ἤρο οἀρίέε. παρέ 1ὐπιδίαξμιι5. 
5809, 43. τὴν ἥμερον] τὴν οπι. Β, ἐναργεῖς ΟΥ̓Ϊ,. ἐνεργεῖς 
ἈΒΡ, φαντασίαν. ἐναργὴ Ἐλπιδίϑεία5. Ρ. 1816, 23. τὰς φαντασίας 
(. 1, σοθαίαν καὶ τὰς φαντασίας. αὐ τὰ περὶ --- σχήματος ὁ". Ὁ. 

καὶ τὰ περὲὸ Β, απο εθπίοοογαέε δομνν οί. [μοσορδέιν καὶ 
. πὰς περὶ. ἀνδιον]) ἰδίαν ϑδοιυνν θυ. ἀνθρώπινον Οἀδαῦθοια5, 
προφὴν Οαδαυθοιι8 οἱ ϑδομννθῖρα, 1 τὶ στροφήν. κατεσκευάσαντο) 

κατερχευάζοντο 1}. καὶ τοὺς τρίποδας τοὺς τοῖς ϑεοῖς χκαϑαγιζομέ- 

τοὺς κυχλοτερεῖς καὶ ἀστέρας ἔχοντας, οὖς καὶ καλοῦσι σελήῆνας Ὁ. δι- 

ΜΠ 1 6 Ἐπιβίδιπει5 Ρ. 1810, 30. 
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ἔστι τέλειος. καὶ τὸ ποτήριον οὖν τὸ δεχόμενον τὴν ὑγρὰν 
τροφὴν κυκλοτερὲς ἐποίησαν κατὰ μίμημα τοῦ κόσμου. τὸ 
δὲ τοῦ Νέστορος, χαὶ ἰδιαίτερον ἐστίν. ἔχει γὰρ, καὺ ἀστέ- 
ρας; οὖς ἥλοις. ὃ ποιητὴς ἀπεικάξει, διὰ τὸ τοὺς ἀστέρας ̓  

περιφερεῖς. εἰναι) τοῖς ἥλοις ὁμοίως, χαὶ ὡς. ἐμπεπηγέναι 
τῷ οὐρανῷ. χαϑὼς καὶ "Ζρατός φησιν ἐπ᾿ αὐτῶν 

Οὐρανῷ αἰὲν ἄρηρεν ἀγάλματα, γυχτὸς ἰούσης. 
περιττῶς δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἔφρασεν ὃ ποιητῆς, τοὺς χρυσοῦς 
ἥλους παρατιϑεὶς τῇ τοῦ ἀργυροῦ ἐκπώματος, φὕσει, τὴν 
τῶν ἀστέρων καὶ τοῦ οὐρανοῦ. ἐχτυπῶν κατὰ τὴν ἰδέαν 
τῆς χρόας οὐσίαν. ὃ μὲν γὰρ οὐρανὸς ἀργύρῳ προσέοικεν, 
οἱ δὲ ἀστέρες χρυσῷ, διὰ τὸ πυρῶδερ.“ 

δοτὰ » Ὑποϑέμενος οὖν κατηστερισμένον τὸ τοὺ ΙΝέστο- 

ρος ποτήριον μεταβαίνει χαὶ ἐπὶ τὰ χράτισταω τῶν ἀπλα- 
γῶν ἀστέρων, οἷς δὴ τεκμαίρονται, τὰ περὶ τὴν ζωὴν ἂν- 

Γ ϑρωποι" λέγω δὲ τὰς : πελειάδας. ὅτὰν γὰρ εἴπῃ ..δύω δὲ 

πελειάδες ἀμφὶς ἕχαστον χρύσειαι γεμέϑοντο. “ πελειάδας 
οὐ σημαίνει τὰς ὄρνιϑας, ὡς τινὲς ὑπονοοῦσι περιστερὰς 
εἶναι, ἁμαρτάνοντες. ἕτερον γάρ φησιν εἶναι ᾿““ριστοτέλης 
πελειάδα καὶ ἕτερον περιστεράν. πελειάδας δὲ ὁ ποιητὴς 
χαλεῖ νῦν τὰς Πλειάδας, πρὸς ὃς σπόῤος τε χαὶ ἄμητος 

καὶ τῶν χαρπῶν ἀρχὴ γενέσεως χαὶ συναίρεσις, χαϑά φησι 
»καὶ Ησίοδος 

Πληιάδων ᾿Ατλαγενέων ἐπιτελλομενάων 

489 ἃ. τὴν ὑγρὰν ΑΒΟΡ, τὴν οπι. ΨΙ,. χυκλοτερὲς] χαὶ κυϑ 

κλοτερὲς ΒΡ. " περιφερεῖς ΑΟΡΥ. παρεμφερεῖς Τι. ᾿άρατος] 
ῬΒδοηοιηι, ν. 453. ἐπ᾿ αὐτῶν ΑΒΡΥ͂, ἐπ᾿ αὐτῷ ἴ., οπι. 6, 

489 6. αἰὲν ἄρηρεν} εὖ ἐνάῤηρεν ἀρᾷ Ατδέιπι. ἄρηρεν ΑΒΌΡ, 
ἄρηρον ὙΤ.. ἀργυροῦ ἠμᾷ. Τ,. οπι. ΡΥ. ἐδέαν ΑΒΌ, ἐδίαν 
ῬΥΙ. οὖν] μὲν οὖν Β., "τὰ περὺ ζωὴν οἱ ἄνϑρωπον Ὁ. 

489 1, πελειάδας] πελιάδας ΑΒΡ οοπδίαπέου. μγ΄ ἐοξᾶπιὶ δπς 
αἰδρυξαίίοποπι. δύω] δύο ΡΥΠ.. φησιν εἶναν ἀριστοτέλης Α(, 
εἶναν φησὶν ἀριστοτέλης Ῥθ, φησὶν ἀριστοτέλης εἶναι ῬΨΤΟ. "Αριστο- 

τέλης] ΝΙάο 1Χ. Ρ. 394 ὁ. χαλε νῦν ΑΒΟ. νῦν χαλεὲ ῬΥΙΩ. 

ἄμητος) δου θεραίαν ἀμητὸς, καϑά φησι καὶ] φησὶ" γὰρ Β, 

Ἡσίοδος] ἼἜργ. ν. 381. ἀτλαγενέων ὈΡΎΙ,, ἀτλαιγενέων Δ. 
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0 ἄρχεσϑ᾽ ἀμήτου, ββύννο δὲ δυσομενάων. 
χαὶ “Ἄρατος 

“4: μὲν ὁμῶς ὀλίγαι χαὶ ἀφεγγέες, ἀλλ᾽ ὀνομασταῖ ᾿ 
ἦρι καὶ ἑσπέριαιυ; Ζεὺς δ᾽ αἴτιος, εἰλέ ἰσσονται" 

ὃς σφισι χαὶ ϑέρεος χαὺ χείματος ἀρχομένοιο; 

σημαίνειν ἐπένευσεν ἐπερχομένου τ᾿ ἀρότοιο. 
τὰς οὖν τῆς τῶν καρπῶν γενέσεως χαὶ τελειώσεως προση- 

μαντιχὰς Πλειάδας οἰχείως ἐνετόρευσε, τῷ τοῦ σοφωτάτου 
“Νέστορος ὃ ποιητὴς ποτηρίῳ" καὶ γὰρ τοῦτο τῆς ἑτέρας 

τροφῆς δεχτιχὸν ἀγγεῖον. διὸ χαὶ τῷ Διὰ τὴν ἀμβροσίαν 
τὰς πελειάδας φέρειν φησὶ 

Τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι 
τρήρωνες, ταί τ᾽ ἀμβροσίην Ζιὶ πατρὺ φέρουσι. 

οὐ γὰρ τὰς πελειάδας τὰς ὄρνεις φέρειν τῷ Δι νομιστέον 

τὴν ἀμβροσίαν, ὡς πολλοὶ δοξάζουσιν" ἄσεμνον γάρ" 

ἀλλὰ τὰς Πλειάδας. οἰκεῖον γὰρ τὰς προσημαινούσας τῷ 

τῶν ἀνϑρώπων γένει τὰς ὥρας, ταῦτας χαὶ τῷ 4 φέρειν 

τὴν ἀμβροσίαν. διόπερ ἀπὸ τῶν πτηνῶν αὐτὰς χωρίξερ 

λέγων 
ο Τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι. 

ὅτι δὲ τὰς Πλειάδας τῶν ἐνδοξοτάτων χαὺ ἀπλανῶν ἄστρων 

ὑπείληφε δῆλον ἐκ τοῦ προτάττειν αὐτὰς χατὰ τὴν ἄλλων 
συναρίϑμησιν 

Ἔν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται; 
Πληιάδας ϑ᾽ Ὑάδας τε τό τε σϑένος ᾿Ωρίωνος, 

[άρχτον ϑ᾽, ἣν καὶ ἅμαξαν ἐπίχλησιν χαλέουσιν. 

δ᾽ 

400 ἃ. ἄρχεσϑ᾽ ΟΥ̓́. ἄρχεσϑαν ΑΒΡ, ἀμήτου] ἀμητοῦ 1,͵ 
ἀμήτοιο ΛΌ. ἀμητοῖο ΒΡΥ͂. ἀρότοιο δὲ ΟΥΙ,. ἀρότοιό τε ΑΒΡ, 

δυσομενάων] δυσομενέων Β. "Αρατος] ῬΠδοποηι, νυ, 2604. 
ν΄. 4. ἐπένευδεν ἐκέλευσεν ἀρᾷ Αγδίαπι. ἐνετόρευσε Ἐοπι- 

βίου δῖ5 δά ἘΠοπιᾶπὶ Νῖαρ. Ρ. 189. Τιοροθαΐαν ἐνετόρνευσε. Οοπ, 
Ρ. 491 ἀ. 492 ε. ὃ ποιητὴς ποτηρίῳ) ποτηρίῳ ὃ ποιητὴς Ῥ. 

φησὶ] φησὶν ἐν ὀδυσσείᾳ Ὁ, ΟΠΙϊ5518. ΡοΘῖαΘ νΘΓΒΙΒΈΒ, Τῇ μέν] 
Οὐνγ55. μ, 62. ποτητὰ] ποτῆτα Ῥ Πίο δὲ ἱπέγα, πέλειαι) πέ- 

λεια Β. πέλια Ῥ. τρήρωνες, ταί τ᾽] τρήρων ἔσται τ΄ ἋΒ εἔ ργ. Ῥ, 
τρήρωνες αἵ τ᾽ ὙἿ, εἰ οοτγγοοέιι5 Ῥ. ἀμβροσίην] ἀμβροσίαν Β.. 
τῷ Ζ1ιὲ νομιστέον] νομιστέον τῷ διὲ Β. 

490 ο. πέλειαι} πέλια Ῥ. Ἔν δὲ) ΠΙαᾷ. σ, 488. 
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ἁ ἐπλανήϑησαν δ᾽ οἱ πολλοὶ »νὐμὐμδὼ τὰς πλειάδας Ὁ ὄρνεις 

εἶναι, πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ ποιητικοῦ σχηματισμοῦ τοῦ χατὰ 
τὴν πρόσϑεσιν τοῦ γράμματος" ἔπειτα δ᾽ ὅτι τὸ τρήρωνες 
μόνον ἐδέξαντο εἶναι ἐπίϑετον πελειάδων" ἐπεὶ διὰ τὴν 
ἀσϑένειαν εὐλαβὴς ἡ ὄρνις αὕτη" τρεῖν δ᾽ ἐστὲ τὸ εὐλα- 
βεῖσϑαι. πιϑανὸν δέ ἐστι τὸ ἐπίϑετον καὶ ἐπὶ τῶν Πλειά- 
δὼων τιϑέμενον μυϑεύονται γὰρ καὶ αὗται τὸν ᾿Ὡρίωνα 
φεύγειν, διωχομένης τῆς μητρὸς αὐτῶν Πληιόνης ὑπὸ τοῦ 
᾿Ωρίωνος."“ 

ε 80... δὲ τοῦ ὀνόματος ἐχτροπὴ, χαϑ᾽ ἣν αἱ Πλειά- 
δὲς λέγονται Πέλειαι καὶ. Π|ελειάδες, παρὰ πολλοῖς ἐστι 

τῶν ποιητῶν. πρώτη δὲ Μοιρὼ ἡ Βυζαντία καλῶς ἐδέξατο 
τὸν νοῦν τῶν ᾿Θμήρου ποιημάτων ἐν τῇ Δινημοσύνῃ ἐπι- 
γραφομένῃ φάσχουσα τὴν ἀμβροσίαν τῷ Διὶ τὰς Πλειάδας 

κομίζειν. Κράτης δὲ ὁ κριτιχὸς σφετερισάμενος αὐτῆς τὴν 

δόξαν ὡς ἴδιον ἐχφέρει τὸν λόγον. χαὶ “Σιμωνίδης δὲ τὰς 
1 Πλειάδας Πελειάδας εἴρηκεν ἐν τούτοις, Δίδωτι δεῦτε σ᾽ 
“Ἑρμᾶς ἐναγώνιος, Μαίας εὐπλοχάμοιο παῖς, ἔτιχτε δ᾽ 

Ἄτλας, ἑπτὰ ἰοπλοχάμων φίλαν ϑυγατέρων τὰν ἔξοχον 
εἶδος, αἵ καλέονται Πελειάδες οὐράνιαι." σαφῶς γὰρ τὰς 
Πλειάδας, οὔσας ᾿ἄτλαντος ϑυγατέρας, Πελειάδας χαλεῖ, 
καϑάπερ καὶ 1Πίνδαρος 

Ἔστι δ᾽ ἐοικὸς 

ὑρειᾶν γε Πελειάδων 
μὴ τηλόϑεν ᾿Θαρίωνα νεῖσϑεαι. 

490 ἀ. ἐπλανήϑησαν)] ΡΊυ γα οχ ποῦ Ιοσο παθοὲ Επιϑέδεμιι5 ῥ.171 2. 
1713. χαὶ ἐπὶ οπι. Β. ᾿ Πλειάδων) πελιάδων Β. 

490 6. ἐκτροπὴ] ἐντροπὴ Ρ. Πέλειαι) πέλεας Β. πελίαι Ῥ. 

Μοιρὼ) Ψιάο νΡ. 491 ἃ. φάσκουσα) φάσκουσαν Β, χριτιχὸς] 
πρητικὸς Β. Σιμωνίδης] Ἐν. 122. Ρ. 394, 6 δΝΙπιοπ 6. ποὶ 

ἰδ μᾶθο παρϑὲ δρίξοπιθ σιμωνέδης δὲ πελειάδας οὐρανίας τὸς πλειά- 

δὰς φησὶ, τοροεϊξα ἂὖ Επβίδεμιο Ρ. 1718, 2. 
490 ἴ. δεῦτε σ᾽ Ῥ, δ᾽ εὖτεσ Α. δ᾽ εὖ τέ σ᾽ Ὑ7.. ἑπτὰ ὙἹ.. 

ἐπιτα Δ. ἐπιτὰ Ῥ. τὰν ἔξοχον ὙΙ,. τ᾿ ἀνέξοχον Ῥ. τίν (τὰν Β) γ᾽ 

. ἔξοχον ΑΒ, αἷ καλέονται Ὑ]., αγε καλέονται Δ. ἁγικαλέονται Ῥ. 
1Πἰνδαρος)] Ναὶ. ἢ, 106. Ψ. 2. ὀρειῶν Ψ, ὀρίαν Ῥ, Β451}, 1. 
ὁρίων Β. γε Β. τε ΡΥ]... οπι. Ὁ, Υ. 3. τηλόϑεν) τηλόϑι ( 

ἀαρίωνα νεῖσϑαι ΑΌ. ὃ ἀρίων ἀνεῖσθαι Β.. ὁ ὠρίων ἀνείσϑαι Ῥ. 
ὠαρίωνα νεῖσϑαι Ψ. ὠρίωνα νεῖσϑαι 1.. 

. .».».- »πϑσως 
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σύνεγγυς γάρ ἐστιν ὁ ᾿Ωρίων τῇ ἀστροϑεσίᾳ τῶν Πλειά- 
δων" διὸ καὶ ὁ περὶ ταύτας μῦϑος ὅτι φεύγουσι μετὰ τῆς 
μητρὸς τῆς “Πληιόνης τὸν ᾿ρίωνα. ὀρείας δὲ λέχγϑι τὰς 

Πλειάδας ἐν ἴσῳ τῷ οὐρείας, χατὰ παράλειψιν τοῦ ὦ, 
94 ἐπειδὴ κεῖνται ἐπὶ τῆς οὐρᾶς τοῦ ταύρου. χαὶ «Αἰσχύλος 

δ᾽ ἐκιραγνέστερον προσπαίζων τῷ ὀνόματι χατὰ τὴν ὁμο- 
᾿ φωνγίαν 

«Αἱ δ᾽ ἕπτ᾽ “Ἄτλαντος παῖδες ὠνομασμέναι 
πατρὸς μέγιστον ἄϑλον οὐρανοστεγῆ 
χλαίεσχον, ἔνϑα "νυκτέρων φαντασμάτων 
ἔχουσι μορφὰς ἄπτεροι Πελειάδες.. 

ἁπτέρους γὰρ αὐτὰς εἴρηχε διὰ τὴν πρὸς τὰς ὄρνεις ὁμω- 
ψυμίαν. ἡ δὲ ΜΜοιρὼ χαὶ αὐτὴ τὸν τρόπον τοῦτόν φησι 

Ζεὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ Κρήτῃ τρέφε ὅτὸ μέγας, οὐδ᾽ ἄρα 
: τίς νιν 

ηείδει μακάρων" ὁ δ᾽ ἀέξετο πᾶσι μέλεσσι. 
τὸν μὲν ἄρα τρήρωνερ, ὑπὸ. ζαϑέῳ τράφον ἄντρῳ, 
ἀμβροσίην φορέουσαι ἀπ᾽ ᾿Ωχεανοῖο ῥοάων" 

Β νέχταρ δ᾽ ἐκ πέτρης μέγας αἰετὸς αἰὲν ἀφύσσων 
γαμφηλῇς, φορξεσκε ποτὸν Διὶ μητιόεντι. 
τὸν καὶ, νικήσας πῳτέρω Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς, ̓  
ἀϑάνατον ποίησε χαὶ οὐρανῷ ἐγκατένασσεν. 
ὡς δ᾽ αὕτως τρήρωσι πελειάσιν ὥπασε τιμὴν, 

10 αἱ δή τοι ϑέρεος καὶ χείματος ἄγγελοι εἰσίν. 
χαὶ Σιμίας δ᾽ ἐν τῇ Τοργοῖ φησιν 

ὀρείας δὲ οὐρείας] δογὶ οθαΐατ δρίας εἰ οὐρίας. 

491 ἃ, θε Λαϑβοιν] νϑβίθ8. 50]1ππὶ ἄπτερον Πελειάδες ροβαΐέ 
ἐρ᾿ἴοπηθ, ρᾶγέθευαιθ 6 Μοθγιιϑ υθυβίθιβ ποὸη πἶβὶ Ῥαιοὰ γογρα μα- 

πο, Ψ. 2. οὐρανοστεγῇ Πυςπεῖ] 8 ἀριὰ ϑοῖνν εἰ σπαθυβογαπι, 
Δ ΌΓΙ οὐρανός τε γῆ. ἡ δὲ] οὗ δὲ Β. ἽΜΜΙοιρὼ)] Ὀοπῇ, Ρ. 490 ὁ. 

4091 "». Ψ. 2, ἠείδεε Δ. εἰ εἴδει ΒΒ. ἠήδεν ῬΥΤ,. ἀέξετο ὙἹ,. 
ἀέζετα ΒΡ, Υ, 3. τράφον ϑομινοῖρη, τράφεν ΑΡ, τραφὲν Β,. τρέ- 
φον ὟΙ,. ἔγρεφον 6. Υ. 4. ἀμβροσίην] ἀμβροσίαν Β. Υ. 6. 
7αμφηλὴς Ἐπιδέδε! 5. }.1351, 84. γαμφηλῆς Ο. γαμφηλῇ ΡΥ]... 
Οδπιθυαγ5 δρυἃ Οαβαιίνοπιχ. πετὸν Α. πετῶν ΡΨΤ,. οαὰ, Ὁ. 
Υ. 8. ἐγκατένασσεν ΒΨ, εὐ Τὐνιβέαίῃ 5. ἐγκατένασεν Ῥ, ἐγκατένευσεν Ὁ. 

ΨΥ. 9. δἰέιμε 1 ϑέαεμμιας Ρ. 1713, 2. : 
491 ο.. Σιμίας) δοιθοθαίν Σιμμίας, ὦ φησιν ὁπι. Β. 

ποτὸν 
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Αἰϑέρος ὠχέζαι ̓πρύπολοι πιλναντὸ. πέλειαι. Ἀν 
“Ποσείδιππός τ΄ ἐν τῇ “σωπίῳ Σ᾿ ἀϑ νι ; 

Οὐδέ τοι; ἀχρόνυχοι ψυχραὶ δύνουσι πέλειαι. 
᾿αμπροχλῆς δ᾽ ὃ διϑυραμβοποιὸς καὶ ῥητῶς αὐτὰς εἶπεν 
ὁμωνυμεῖν ταῖς -περιστεραῖς ἕν τούτοις .,.Αἄἱ τε ποταναῖς 

ὁμώνυμον πελειάσιν αἰϑέρι κεῖσϑει χαὺ ὃ τὴν εἰς “Τσίο-" 
δὸν δὲ ἀναφερομένην ποιήσας “αἰστρονομίαν ἀεὶ Πελειάδας. 

ἃ αὐτὰς λέγει » Τάσδε βροτοὶ καλέουσι ΠΠελειάδας.“ χαὶ πά- 
λιν »Χε εἰμέριαι δύνουσι “Πελειάδες. “ καὶ πάλιν ᾽» Ἴημος 
ἀποχρύπτουσι Πελειάδες. “ οὐδὲν οὐν ἄπιστον χαὶ “Ὅμηρον 
τὰς Ἰπωμεᾶκς χατὰ ἩΌΜΟΝ νόμον “Πελειάδας ὠνομα- 

χέναι."“ ᾿ 
81. τον μθδυνωσῦσσι οὖν τοῦ ὅτι Πλειάδες ἦσαν ἐν- 

τετορευμέναι. τῷ ποτηρίῳ, καϑ'΄ ἕκαστον τῶν ὦτων δύο 
ὑποϑετέον, εἴτε βούλεταί τις ὀρνιϑοφυεῖς χόρας εἴτ᾽ αὖ 

χαὶ ἀνϑρωποειδεῖς, ἄστροις δὲ πεποιχιλμένας. τὸ μέντοι 
ὁ μἀμφὶς ἕκαστον χρύσειαι νεμέϑωοντο' οὐχ ὡς περὲ ἕν ἕχα- 

στον ἀκουστέον" γενήσονται γὰρ. οὕτως ὀχτὼ τὸν ̓ ἀριϑμόν" 
ἀλλ᾽ ᾿ἐπείπτερ ἔσχισται μὲν ἑκάτερον τῶν ὥτων εἰς δύο σχί- 

σεις, τούτων δ᾽ αὐ συνάφεια κατὰ τὴν τελευταίαν ὑπόλη- 

ἕξιν" ἕχαστον μὲν ἂν λέγοιτο καϑὸ τέτταρες αἱ πᾶσαι σχί- 
σεις τῶν ὥτων, ἑκάτερον δὲ καϑὸ συμφυῇ πάλιν ἐπὸὶ τέλει 
γίνεται - του αὐτῶν. ὅταν οὖν εἴπῃ 

Δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕχαστον 
 ούμειθι οὐονδανμσα δύω δ᾽ ΥὙμ10. ΠΥΘΜΕΝΕΣ 

ἤσαν" 
: χαϑ' ἑκατέραν τὴν σχίσιν τῶν ὦτων ἀχουσόμεϑα μίαν 
πελειάδα ἃς δοιὰς εἰστὲ χαϑὸ συμφυεῖς εἰσιν ἀλλήλαις 

χαὶ ᾿συνεξε ευγμέναι. τὸ γὰῤ δοιοὶ χαὶ δοιαὶ σημαίνει καὶ τὸ 
κατ᾽ ἀριϑμὸν εἶδος, τὸ δύο, οἷον. 

ὠκείαι] ὠκεία Ῥι. . Ποσείδιππος --- πέλειαν δαᾷ. ΑΒΤ,. οπι. ΒΥ. 

«Ποσείδιππος ἴ,. ποσίδιππος ΑΒ. ἀσωπίᾳ ΑΒ. ᾿Ασωτίᾳ 1. 

ἐν τούτοις οπι. Ββ. 66λδλδκεῖσϑε 1,. χεῖσθαι ΑΒΡΨ. κεῖνται Ὁ. 

491 ἀ. ἐντετορευμέναι Ο. ἐντετορνευμέναν ΒΨ]. βοόϊαπι ἐν μὸ- 
δ Β, 

.491 6. ὡς περὶ] ὡσπερεὶ Ῥ. εἴπῃ ΒΟ. εἴπου ῬΥ͂Π,, 
δύω Ὁ. ϑοιιθοθδίιγ δύο.. ᾿ οὐδέ 

491 ἔ χαϑ'᾽] κατὰ Ὁ), καὶ δοιαὺ Ὁ. χαὺ αἱ δοιαὶ ΡΨ. 
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ο οιοὺς δὲ. τρίποδας, ' δέχα. δὲ. “Ζρυσοῖο. τάλαντα.᾿ 
καὶ. δοιὼ "ϑεράποντε: σημαίνειν δὲ καὶ τὸ συμφυὲς καὶ τὸ 
συνεζευγμένον κατ᾽ 'ἀριϑιμὸν, ὡς ως τούτοις 

. “οιοὺς δ᾽. ἄρ᾽ ὑπήλύϑε ϑάμνους 
ἐξ ὁμόϑεν πεφυῶδας, ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ᾽ ἐλαίης. 

92 γενήσονται οὖν ἐπὶ τῶν ὦτων ἡνασοξερι πὐνερρη εν : 

ἘΣ εῦδν ὑτὰν ἐπενέγχῃ τὸ 

Ζοίαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον. 

᾿ χρύσειαι, ΓΝ δύω δ' ὙΠΟΠΥΘΜΈΕΝΕΣ 
ἦσαν" 

᾿ἀχουστέον οὐ πυϑμένὰβ δύο, ἀλλ᾽ οὐδὲ κατὰ διαίρεσιν 

ἀναγνωστέον, ὡς ὃ Θρᾷξ “Δινύσιος,. λλὰ χατὰ σύνθετον 

ὑποπυϑμένες, ὕπῶως ἐπὶ τῶν πελειάδων ἀχούωμεν" ὅτι τέσ- 
σαρες μὲν ἡσάν ἐπὶ τῶν ὥτων, δύο δ᾽ “ὑποπυϑιμένες,, τοῦὺ- 

τέστιν ὑπὸ τῷ πυϑιμένι, οἷον᾽ ὑποσπυϑιμένιοι" ὥστε διάχρα- 
νυ τεῖσϑαι τὸ δέπας" ὑπὸ δυοῖν Πελειάδων ὑποχειμένων τῷ 

πυϑμένε, ἐξ δὲ τὰς ᾿πάσας γενέσϑαι “Πλειάδας, ἐπείπερ 

ὁρώνται τοσαῦται, λέγονται δὲ᾽ ἑπτὰ, χαϑότι, Χαὶ "Δρατός ν 

ΦΆΟΣ, ᾿ , 

“Ἑπτάποροι δὴ. ταί γε μετ᾽ ἀνθρώποις. καλέονται, 
ἐξ ὀϊαί πὲρ ἔδυσαν ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν. 

οὐ μέν πως ἀπόλωλεν ἀπευϑὴς ἐχ Διὸς ἀστὴρ, 
ἐξ οὐ καὺ γενεῆϑεν ἀκούομεν, ἀλλὰ μάλ᾽ αὕτως 
εἴρεται. ἑπτὰ δ᾽ ἐκεῖναι ἐπιρρήδην χαλέονται. 

- 

“Δοιοὺς δὲ] Οάν55. δ, 120. δοιὼ ϑεράποντε ἀρ] οχ Οάνϑ8. π, 

209. δύο ϑεράποντες ΒΡΨ, δοιοὶ θεράποντες 1, οἱ δομιυνοίρη. δἀϊέϊο: 

πες Ζοιοὺς δ᾽ «ρ᾽] Οάνθ5. ε, 470. . ἐξ ὁμόϑεν Ὑ1.. ἐξομόϑεν 
εἰ Βομννοῖθ,. φαϊεῖο. ΦὩΜυΝ 

492 α. γενήσονται] ᾿γενήσοντ᾽ Β.. ὋΡοϑέ' τέσσαρες͵ ᾿πελειάδες 
ῬΘγβτε Β χαὶ τὰ λοιπὰ ἀκουστέον οὐ ---- ᾿ δύω Ρ. ΒοΡΙθο αξαν δύο. 

ὑποπυϑιμένες) ὑπὸ πυϑμένες ῬΥΙ. δυοῖν Β4511, 1.. δυεῖν 

ΑΒΡΥ. ν δὰ 

..492 . τῷ πυϑιιένι] τῷ οπι. Β. τοσαῦταν ΑΒΌΡΨ, τοιαῦται ἴ, 

: Ἄρατος] Ῥμάθπομ. ν, 257, Ὑ. 1. ἀνθρώποις] ἀνθρώπους 
Αταΐαϑ, καλέονται] ὑδέονταν Αὐδέαϑ. ν. 3. -α ὃ, οπι, 6. 
Ψ, ὅ. εἴρεται 1,. εἴρηταν ΡΥ, 

ἃ 
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ο ἐξ οἷαί πὲρ ἐοῦσαι, ἐπόψιαι" ̓ὀφϑαλμοῖσιν. τὸ ὁρώμενον 
οὖν ἐν τοῖς ἄστροις χαὶ ἐν τῇ φαινομένῃ χατασχευῇ προδή- 
κόντως ἐτόρευσεν. τοῦτο μέντοι καὶ ἐπὶ τοῦ Διὸς σημαί- 
γειν πείϑονται τὸν ποιητὴν, ὕταν᾽ λέγῃ 

Τῇ μέν τ᾽ οὐδὲ ποτητὰ παρέρχεται οὐδὲ πέλειαι 
τρήρωνες; ταί τ᾿ ἀμβροσίην 4ιὰ πατρὶ φέρουσιν. 
ἀλλά τε χαὶ τῶν «αἰεὶ ἀιραιρεῖται. λὶς πέτρη" ἴ 
ἀλλ᾽ ἄλλην ἐνίησι πατὴρ ἐναρίϑμιον εἰναι. 

ἃ ὑπὸ τῆς ὀξύτητος τῶν πλαγχτῶν πετρῶν καὶ τῆς λειότη- 

τος ἀφαιρεῖσθαι λέγων μίαν τῶν Πλειάδων, ἄλλην δὲ 
πρὸς τοῦ Διὸς ἐνίεσϑαι χάριν τοῦ σώζειν τὸν ἀριϑιμὸν 
αὐτῶν" ποιητικῶς αἰνιττόμενος. ὅτι τῶν Πλειάδων ἐξ, ὁρω-- 

μένων: ὅμως ὃ ἀριϑιμὸς αὐτῶν οὐκ ἀπόλλυται λέγονται 
δὲ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ. καὶ τοῖς ὀνόμασιν ἑπτά." 

89, Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας οὐκ οἰκείως τῷ ποτηρίῳ 

ἐντετυπῶσϑαι τὰς Πλειάδας, ξηρῶν τροφῶν. οὔσας σημαν-, 

ἑιχὰς, λεχτέον ὅτι τὸ δέπας ἀμφοτέρων τῶν τροφῶν, ἐστι 

Ω δεχτιχόν,. κυχεὼν γὰρ. ἐν. αὐτῷ γίνεται" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ πό- 
σις ἐν τῷ κράματι τυρὸν ἔχουσα χὰὶ ἄλφιτον" ἄμφω δὲ 
ταῦτα χυχώμενα καὶ οὕτω πινόμενα λέγει ὃ ποιητὴς ὁ 

Τοῖσι δὲ τεῦχε χυχειῶ ἐὐπλόκαμος ᾿Εχαμήδη" 
ἢ σφῶιν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν ἢ 

καλὴν, κυανόπεζαν » ἐὺ ὕξοον" αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς 
χάλκειον κάνεον" ἐπὶ δὲ χρόμυον ποτῷ ὄψον, 
ἡδὲ μέλι χλωρὸν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀχτήν. 

ἣ πὰρ δὲ δέπας περικαλλὲς, ὃ οἴχοϑεν ἢγ᾽ ὃ γεραιὸς, 
ἐν τῷ ῥά σφι κύχησε γυνὴ εἰχυῖα ὃὲ ἑῇσιν 

492 ς. ἕξ οἷαι ---ἰ ὀφθαλμοῖσιν οπι, Β. -. Τὴ μέν] Οαν58. μ, Ὰ 
Οοπῆ, Ρ. 490 ἃ. ποτητὰ) ,Ξοτῆτα Ρ, μὲν τοῦδε τὐλοβηρα Β. 

πέλειαι) πέλιαι Ῥ. ταί τ᾽ ϑοιν οἰσἢ. δἀϊεῖο. αὖ τ᾽ ΒΨ]... 
αἰεὶ] ἀεὶ Ρ, λὲς 1,.. λεὶς ΑΡΥ, ἐνίησι Ὁ. ἀνίησιί ΡΥ͂Ὶ,. ἀνίησιν Β᾿ 

492 ἃ. τοῦ “ιὸς] τοὺς διὸς Ρ. τῷ ποτηρίῳ) τῶ ποτηρίων Β. 

492 6. δεκτικόν} δεκεικὴ Β, Τοῖσι δὲ] ΠΠ|αὰ,λ, 624. Ηππο 
νϑύβηι βοΐ παρθέ δρὶζοπιθ. ὙῸΟ 1. χυχειῶ Ἠοπίογι8, κυκεῶ 
ΑΒ. κυχκεῶν ΡΟΥ͂Τ,. ΜΡ, προ τὸν οηι, Β. ν. 3. καλὴν, 

κυδνόπεζων ααᾷ, ῬΥΙ,, οἱ. ΔΒ. αὐτῆς ΑΒ, αὐτῇ ῬΨῚΙ,. Υ. 4. 

χάλκειον ῬΙ,. χαλκεὺν Ψ', ν. 5. μελίχλωρον Βὶ 

ΠΥ; ϑεῆσιν ῬΨῚ,, ϑεοῖοιν ΑἹ: 
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οἴνῳ Πραμφνείῳ, ἐπὸὰ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν 
χγήστι χαλκείη, ἐπὲ δ᾽ ἄλφιτα λευχὰ πάλυνενδ 
πινέμεναν δ᾽ ἐχέλευεν, ἐπεὶ δ᾽ ὥπλισσε κυχειῶ. “ἢ 

84.., Τὸ δὲ 
"ἄλλος μὲν μογέων ἀποχινήσασκχε τραπέζης 
πλεῖον ἐὸν, Νέστωρ δ᾽ ὃ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν" 

οὐκ ἀχουστέον ἐπὶ μόνων Μαχάονος καὶ Νέστορος, ὡς 
οἴονταί τινὲς, τὸ ὃς ἀντὶ τοῦ ὁ λαμβάνοντες ἐπὶ τοῦ Μῖα-- 
χάονος, λέγοντες 

᾿[λλ᾽ ὃς μὲν μογέων ἀποκινήσασχε τραπέζης. 
ἐχ τοῦ μογέων δηλοῦσθαι νομίζοντες, ἐπειδὴ τέτρωται. ὅτε 

δὲ καϑ' Ὅμηρον ὃ Μίαχάων οὐ τέτρωται ἐν ἄλλοις δὲιχ- 
ϑήσεται. ἀγνοοῦσι δὲ ὅτε τὸ ἄλλος Ὅμηρος οὐκ ἐπὶ μόνων 
Μαχάονος καὶ Νέστορος ἔϑηκε, δύο γὰρ οὗτοι πίνουσιν, 
ἀλλ᾽ εἶπεν ἂν ἕτερος. τοῦτο γὰρ ἐπὶ δύο τάσσεσϑαι πέφυ- 
χεν, ὡς καὺ ἐπὶ τούτων 

Οἴσετε δ᾽ ἄρν᾽ ἕτερον λευκὸν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν. 
ἔπειτα δὲ τὸ ὃς ἀντὶ προτακτικοῦ τοῦ ὃ “Ὅμηρος οὐδέποτε 
τίϑησι" τοὔμπαλιν. δὲ ἀντὶ τοῦ ὃς ὑποταχτικοῦ παραλαμ-- 
βάνει τὸ προταχτιχὸν ὃ, οἷον 

Ἔνϑα δὲ «Σίσυφος ἔσχεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. 

ἐλλείπει οὖν τὸ τὶς μόριον. τὸ γὰρ πλῆρές ἔσειν, ἄλλος 

μέν τις μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης, πλεῖον ἐὸν, Νέ- 
στωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν, ὡς παντὸς ἀνθρώπου 
μόλις ἂν ἀποκινήσοντος ἀπὸ τῆς τραπέζης τὸ ποτήριον, 

Ψ΄ 10.. ἐκέλευεν ΑΒ. ἐκέλευσεν ῬΥ͂Τ,. κυχειώ ῬΨ].. κυχεώ ΑΒ. 
- Τὸ δὲ ἀὐᾷ, 1,. τῶδε Β, οπι. ΡΥ. (οπῖ, Ρ. 487 ἢ, μογέων] κοτέων Ὁ, 

493 ἃ. μόνων ΑΒΟ. μόνου ΡΥΙ,. χαὶ Νέστορος --- λέγοντες 
οπι. ΒΡ. τὸ ὃς ἀντὶ τοῦ ὃ λαμβάνοντες ἐπὶ τοῦ Παχάονος δα, 1,. 
οπι, ΥΨ. ἀλλ᾽ ὃς μὲν ΨΠω. ἄλλος μὲν Ρ. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ΑΒ. 
ἐκ τοῦ μογέων ΒΡ. ἐπὶ τοῦ μαχάονος τὸ μογέων Ψ], εἰ ΤΟΝ 
οὐπεῖο. 

4903 Ῥ. ὡς χαὶ ἐπὶ τούτων ΒΡ. ὡς ὁπ. ὙΙ., ὡς τὸ ἀσάϊε δρϊξοπιο. 

ψοῦβυθ ΗΟπιόγίοιβ Πα. », 103. Οἴσετε οπι, Β. μέλαιναν} 
μελαίνην ΒΒ, τοῦ ὁ Ὅμηρος --- ὑποτακτικοῦ ἀἀᾷ. 1,. οπι, ΡΥ. 
τὸ προταχτικὸν ὁ ΛΟΡΥ͂, ὃ κέρδιστος ΡΠ, δ᾽ κέφδιστος ΑΟΥ͂, 
Ἔνθα δὲ) ἸΠὰ 4. ζ, 158, 

498 ο, μογέων, ὡς παντὸς πιρά 5. οπιῖ5915 Β.. ἀποκινήσοντος 
ΑΒΡΨ, ἀποκινήσιψτος Β451}, 1, 
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τοῦ δὲ Νέστορος αὐτὸ. ῥᾳδίως. βαστάζοντος δίχα πόνου χαὶ 
κακοπαϑείας. τὸ’ γὰρ ποτήριον ὑφίσταται μέγα. καὶ χατὰ 
τὸ χύτος καὶ βαρὺ. τὴν ὁλχήν: ὅπερ: φιλοπότης. ὧν ὁ δΝέ- 
στωρ ἔχ τῆς συνεχοῦς συνηϑείας βαστάξειν, ἔσϑενε." 

85. «Σωσίβιος δὲ. ὃ λυτικὸς προϑεὶς τὰ ἔπη 

᾿λλος μὲν μογέων ἀποκινήσασχε, τραπέζης. 
ἃ. πλεῖον ἐὸν, Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ. ἄειρεν 
γράφει κατὰ λέξῳ »»ὐγῦν τὸ, μὲν ἐπιτιμώμενόν. ἐστι τῷ 
ποιητῇ ὅτι τοὺς μὲν λοιποὺς ἔστι μογέοντας ἀείρειν. τὸ 
δέπας, τὸν: δὲ Νέστορα μόνον ἀμογητί.. ἄλογον" δ᾽ ἐδόχεν 
Διομήδους 'χαὶ «Ἅἴαντος ἔτι δ᾽ ““χιλλέως παρόντων εἰσά- 

γεσίξαι τὸν Δέστορα γενναιότερον, τῇ ἡλικίᾳ προβεβηκότα. 

τούτων τοίνυν οὕτως χατη) γορουμένων τῇ ἀγαστροφῇ χρη- 
σάμενοι ἀπολύομεν τὸν ποιητήν. ἀπὸ γάρ. τούτου τοῦ ἐξαν 
μέτρου 

8 πλεῖον ἐὸν, Νίστωρ δ᾽ ὃ γέρων. ἀμαγηξὶ ἄειρεν ᾿ 

ἀπὸ τοῦ μέσφυ ἐξελόντες, τὸς γέρων," τάξομεν τοῦ ΒΡ όΤομ 

στίχου πρὸς τὴν ἀρχὴν. ὑπὸ τὸ ᾿Αἄλλος μὲν, εἶτα τὸ ἐξ 
ἀρχῆς. ισυγέρουμεν,, “Ἄλλος μὲν γέρων μογέων ἀποχινήσασχε 
τραπέζης πλεῖον ἐὸν, ὁ δὲ Νέστωρ. ἀπονητὴ ἄξειρεν.. γῦν 

οὖν οὕτω τεταγμένων ὁ Νέστωρ φαίνεται τῶν μὲν λου- 
σῶν πρεσβυτῶν μόνος τὸ δέπας ἀμογητὲ ἀείρων. “ ταῦτα 

καὶ ὁ “ϑαυμάσιος. λυτιχὸς “Σωσίβιος, ὁ ὃν οὐκ ἀχαρίτως. διέ- 

Ε παιξε, ̓διὰ τὰς πολυϑρυλήτους ταῦτας καὶ τὰς τοιαύτας 

λύσεις “Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος βασιλεύς. λαμβάνοντος, 
γὰρ αὐτοῦ σύνταξιν βασιλικὴν μεταπεμψάμενος τοὺς τα- 

μίας. ἐχέλευσεν ἐὰν παραγένηται ὁ “Σωσίβιος ἐπὶ τὴν. 

ἀπαίτησιν τῆς συντάξεως, λέγειν αὐτῷ ὅτι ἀπείληφε. χαὶὺ 
μέτ οὐ πολὺ πρραχενομένῳ καὶ. αἰτοῦντι εἰπόντες δεδω-- 

φιλοπότης] φιλοπώτης ἈΦ.  προϑεὶς Τι. προσϑεὶς ΒΡΥ͂. ἴάλλος -- 
ἄειρεν οπι, Β. ᾿ 

493 ἃ. μογέοντας] μογεύνξας Β. 

493 6. συνεροῦμεν] συναιροῦμεν Β., ἀπονινήσασκε καὶ τὰ λου- 
πί, νῦν οὖν Β. πρεσβυκῶν ΛΟ, πρεοβύτέρων. ΡΥ. παῦτα καὶ] 
καὶ οπι, Ὁ, δὲ οὐκ ἀχαρίτως --- παραγένηται ὃ «Σωσίβιος οὁπι. Ῥ. 

πολυϑρυλήτους Β, ϑον!θοραίαν πολυϑρυλλήτους. 
4938 ἔ( βασιλεὺς δα. 1.. οηὶ. Υ͂. 

ἐεῇ 
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χέναι αὐτῷ τὰς ἡσυχίας εἶχον; ὁ δὲ τῷ βασιλεῖ προσελ- 
ϑὼν κατεμέμφετο τοὺς ταμίας. Πτολεμαῖος. δὲ μέταπεμ- 

94 ψάμενος αὐτοὺς χαὶ. ἥκειν χελεύσας μετὰ τῶν βιβλίων ἐν 

οἷς αἱ ἀναγραφαί εἰσι τῶν τὰς συντάξεις λαμβανόντων, 
λαβὼν ταύτας εἰς χεῖρας ὁ βασιλεὺς καὺ χατιδὼν ἔφη χαὶ 
αὐτὸς εἰληφέναι αὐτὸν οὕτως. ἦν ὀνόματα ἐγγεγραμμέγνα 
ταῦτα, “Σωτῆρος, Σωσιγένους, Βίωνος, Απόλλωνος, Δίω--: 

γος" οἰς ἃ ἀποβλέψας ὃ βασιλεὺς εἶπεν, ὦ ϑαυμάσιε λυ- 
τικὲ, ἐὰν ἀφέλῃς τοῦ «Σωτῆρος τὸ σὼ χαὶ τοῦ “Σωσιγένους 

τὸ σι καὶ τοῦ Βίωνος τὴν πρώτην συλλ αβὴν βὶ καὶ τὴν 
τελευταίαν τοῦ “Απόλλωνος, εὑρησε εἰς. σαυτὸν ἀπειληφότα 

"Ὁ χατὰ τὰς σὰς ἐπινοίας. καὶ ταῦτα οὐχ ὑπ ἄλλων, ἀλλὰ 

τ τοῖς σαυτοῦ. πτεροῖς κατὰ τὸν ϑαυμώρμον μάϊσχύλον ἁλίσχῃ, 
ἀπροσδιονύσους λύσεις πραγματευόμενος.“ 

806. ΟΜΟΣ. ποτήριον χερατίου τρόπον εἰργασμέ- 
γον. ΪΠενεσϑένης ἐν τετάρτῳ “πολιτικῶν γράφει οὕτως 
ο»ἀλβατάνης δὲ στρεπτὸν καὶ ὅλμον χρυσοῦν. ὃ δὲ ϑλμος 

ἐστὶ ποτήριον χερατίου τρόπον εἰργασμένον, ὕψος ὡς πυ- 
γωνιαῖον." 

87. ΟΣΎΒΑΦΟΝ. ἡ μὲν. κοινὴ συνήϑεια οὕτως κα- 
λεῖ τὸ ὄξους δεχτικὸν σχεῦος " ἔστι δὲ καὶ ὄνομα ποτηρίου, 
οὗ ἐδ νεέόν. τ Κρατῖνος μὲν ἐν Πυτίνῃ οὕτως 

Ὁ “Πῶς τις αὐτὸν πῶς τις ἂν 

ἀπὸ τοῦ πότου παύσεις τοῦ λίαν πότου; 

ἐγῴδα. συντρίψω γὰρ αὐτοῦ τοὺς γόας, 

καὶ τοὺς χαδίσχους συγχεραυνώσω σποδῶν, 

αικκεσοος τ τ τοςς ὡς. 

πτολεμαῖος δὲ 1. δὲ οπι. ΑΒΡ, ὃ δὲ βασιλεὺς δρ᾿Ιοπι6. 

494 ἃ, αὐτὸν οὕτως. ἢν] αὐτὸν. οὕτως ἣν Β. 

494 Ὁ. Αἰσχύλον] [π᾿ ΜΙ γΥπιϊ Δοπίθβ : υἱθ. ἀπποίδειον ΘΗ]. , 
ἃ πρὸς διονύσους Ῥ᾽ ηενεσϑένης] Μεγασθένης Ῥα] οδιηριιθ, Ηπηὸ 
Ἰοῦιπὶ ὁπ. (, γράφεν οὕτως οπι. Β, ἄλβιαωτάνης ΑΒΡΙ,, ἀλ- 

βατώνη Ν. ,,Μ5.5, αἰϑατάνης.ς ὈΟἙΒΔΌΡΟΠΙΙΒ, ἔστι δὲ καὶ . καὶ 

ολη. ΡΨῚΙ,, οὕτως ομι. Β ἃ 

4904 ς. Ψ. 1, πῶς τίς αὐτὸν πῶς τίς ἂν ΑΒ. πῶς ὧν τις αὐτὸν 

πῶς ἄν τις Ῥ, πῶς ὧν τις αὐτὸν ὟΙ,. Ὑ. 2. ἀπὸ τοῦ ποτοῦ παὺύ- 

σειε ΑΒΡ. ἀπὸ παύσειε Ψ, ἀποπαύσειε Ἐδα511. 1. λίαν πότου] ϑοτγι-- 
βθερδέωυν λέων ποτοῦ. Ψ. 4. συγκεραυνώσω ΑΒΡ, συγκεραννώσω ὙΠ. 

ΑὙΒΕΝΑΕῦΞΒ,. ἢ]. 11 
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χαὶ τἄλλα πάντ᾽ ἀγγεῖα τὰ περὶ τὸν πότον, 
χοὐδ᾽ ὀξύβαφον οἰνηρὸν ἔτι χεχτήσεται. 

ὅτι δ᾽ ἐστὶ τὸ ὀξύβαφον εἶδος κύλιχος μικρᾶς χεραμέας. 
σαφῶς παρίστησιν ᾿Δντιφάνης ἐν Μύστιδι διὰ τούτων. 

γραῦς ἐστι "φίλοινος ἐπαινοῦσα χύλικα “μεγάλην καὶ ἐξευτε- 
δ λίξουσα τὸ ὀξύβαφον ὡς βραχύ. εἰπόντος οὖν τινος πρὸς 
αὐτὴν "ΣΝ δ᾽ ἀλλὰ πῖϑι“ λέγει 

Τοῦτο μέν σοι πείσομαι. 

καὶ γὰρ ἐπαγωγὸν, ὦ ϑεοὶ, τὸ σχῆμά πως 
τῆς κύλιχός ἐστιν ἄξιόν τὲ τοῦ χλέους 
τοῦ τῆς ἑορτῆς. οὗ μὲν ἦμεν ἄρτι γὰρ 

δ ἐξ ὀξυβαφίων χεραμέων ἐπίνομεν" 
τούτῳ δὲ, τέκνον, πολλὰ. κἀγάϑ' οἱ ϑεοὶ 
τῷ δημιουργῷ δοῖεν. ὃς ἐποίησέ σε, 

τῆς συμμετρίας καὶ τῆς ἀφελείας οὕνεχα. 
χαν τοῖς “Βαβυλωνίοις οὖν τοῖς “4ριστοφάνους ἀχουσό- 

μεθα ποτήριον τὸ ὀξύβαφον, ἃ ὅταν ὁ Διόνυσος λέγῃ περὺ 

ὁ τῶν ᾿“ϑήνησε δημαγωγῶν ὡς αὐτὸν ἤτουν ἐπὺ τὴν δίκην 

ἀπελϑόντα ὀξυβάφω δύο. οὐ γὰρ ἄλλο τι ἡγητέον εἶναι ἢ 
ὅτι ἐχπώματα ἤτουν. χαὶ τὸ τοῖς ἀποκοτταβίξουσι δὲ ὀξύ-- 
βαφον τυϑέμενον εἰς ὃ τὰς λάταγας ἐγχέουσιν οὐχ ἀλλὸ 

τι ἂν εἴη ἢ ἐχπέταλον ποτήριον. μνημονεύει δὲ τοῦ ὀξυ- 
βάφου ὡς ποτηρίου καὶ Εὔβουλος ἐν ἹΜυλωϑρίδε 

Υ. ὃ. τὸν πότον] τὸν ποτὸν Ῥ, Ψογδαπι 6. αἰξαϊτε ῬΟΊ]Χ 
ΥΙ, 23. δὲ οἰνηρὸν ὀξύβαφον Χ, 67. ὅτι δ᾽ -- γραῦς ἐστι] Ἦο- 

τὰιπὶ 060 ᾶθο μαρϑὲ Β ἀντιφάνης. εἶδος κύλικος μικρᾶς κεραμέας σα- 
φῶς παρίστησιν ἀντιφίώνης ἐν μύστιδι. γραῦς ἐστι -ο. γραῦς ἐστι) γραῦς 

ἔτ. τὸ ὀξύβαφον Κορρίοτδίαβ, Τἰδτὶ τὴν κύλικα. 
494 ἀ. Λπεϊριᾷηῖθ ἔαριμθηΐαπι δἰξι!ε Χ, Ρ. 4406 6, υπᾶϑ. 

ϑομν οἰσῖι, νϑυθὰ Σὺ δ᾽ ἀλλὰ πῖϑι, λέγεν ΒαρρΙονὶέ, ἐπ μρνῖ5 Ομἰ588, 
Υ. 1. πείσομαι ΒΡΥΙ.. πίσομαι Δ. Υ. 4. οὗ μὲν ἦμεν ὥρτι 

γὰρ] οὗ μὲν οὐ μὲν ἀρτίως γὰρ Ἀ, οὔμεν οὔμεν ἀρτίως γὰρ Β. οὐ μὲν. 
ἀρείως γὰρ Ῥ, οὗ μὲν ἀρτίως γάώρον ΨΠω, Οοπῖ, ὌΝ 446. .ΟΟὝὔΥῦὨἩ 
ὃς ἐποίησέ σε ἀ64ϊ ὁχ 440. ὃς ἐποίησε ΑΒΡΥ͂, ὅς σ᾽ ἐποίησε ἴ.. ; 

Ψν. 8. ἀφελείας 4406. Τιορεθαίαν ἀσφαλείας. ἀκουσόμεθα Ψ. ἀκου-- 
σώμεϑα Ῥ, Β481]. 1. τὸ ὀξύβαφον ΑΒ. δ᾽ ὀξύβαφον Ψ, δὲ ὀξύβαε-- 
φος Ῥ. ὀξύβαφον 1.- λέγῃ] λέγει Ῥ, 

4.1: γη!έον 1. αν οτὴ. ΡΨ. πμνημονεύει δὲ τοῦ] δὲ οἵ. Β.. 
Ἰπυλωϑρίδι Ἰθα]οοαπιρίι5., ΠΡ .1 μυλωϑρίδῃ. μυλοϑρίδῃ 1, δ᾽-᾿ 

ΤΌΓΘ ἐνροίποίιοο. 
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Καὶ πιεῖν “χωρὶς μετρῶ 
ὀξύβαφον εἰς τὸ κοινὸν, εἶτ' ἐπομνύτω 

ὁ μὲν οἶνος ὄξος αὑτὸν εἶναι γνήσιον, 
ἣν τὸ δ᾽ ὄξος οἶνον αὑτὸ μᾶλλον ελίρης Ἐμὰ 

88, ΟἸΝΙΣΤΗΡΙΤΖ. οἱ μέλλοντες ἀποχείρειν τὸν δλθᾶ: 
λυν ἔφηβοι, φησὶ Πάμφιλος, εἰσφέρουσι τῷ Ἡρακλεῖ μέγα 
ποτήριον πληρώσαντες οἴνου, ὃ καλοῦσιν οἰνιστηρίαν, καὶ 

σπείσαντες τοῖς συνελϑοῦσιε δόξω, πιεῖν. 

ὉΖ.1. Πάμφιλος ἐν “ττικαῖς λέξεσι τὸ ξύλινον πο- 
τήριον ἀποδίδωσι. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΝ. Ποσειδώνιος, ὁ φιλόσοφος ἐν 

ἕἔχτῃ καὶ τριακοστῇ τῶν ἱστοριῶν ὡς οὕτω καλουμένων τι- 

ι9 ὅ νῶν ποτηρίων μνημονεύει γράφων. οὕτως »Ησαν δὲ χαὶ 
ὀνύχινοι σχύφοι καὶ συνδέσεις τούτων μέχρι διχοτύλων" 
χαὶὺ Παναϑηναϊχὰ μέγιστα, τὰ μὲν δίχοα, τὰ δὲ καὶ 
μείζονα.“ 

ΠΡΟΑ͂ΡΟΝ. χρατὴρ ξύλινος, εἰς ὃν τὸν οἶνον πιρ- 
γᾶσιν οἱ ᾿Ἵττικοί. ,,Κοίλοις ἐν προάροις"" φησὶ Πάμφιλος. 

90. ΜΕΑΙΚΑ͂Ι. Καλλίστρατος ἔν ὑπομνήμασι Θρᾳτ- 
τῶν Κρατίνου ἀποδίδωσι κύλικα. Κράτης δ᾽ ἐν δευτέρῳ 
᾿Αττικῆς διαλέχτου γράφει οὕτως υδὲ χόες πελίκαι, χαϑα- 

πὲρ εἴπομεν, ὠνομάζοντο. ὃ δὲ τύπος ἦν τοῦ ἀγγείου 

, 

Ψ.1, μετρῶ ϑομινεῖρη, Τιορ δέ μέτρῳ, Ρ. 2. εἶτ᾽ ἐπομνύτω) 
Τιοροθδέι εἶϑ'᾽, ὑπώμνυτο, Ψ, 3. αὑτόν] ϑοιθο δίων αὐτὸν. 

494 ἵ. Υ. 4. αὑτὸ] ΒοΥθ θαυ αὐτὸν, σοταδϑ αὐτὸ. οἷἶνι- 
στηρία Ὁ, 4υἱ Πᾶθο 8014 μαδϑὲ ποτήριον δέ τε καὶ ἡ οἰνιστηρία, οἴνη- 

στηρία ΡΥ]. τὸν σχόλλυν)] τὸν σκόλλην Β, ἔφηβοι, φησὶ Α. 
ἔφη φησὶ ΒΡ. 5οίυπη φησὶ Ὑ1.. οἰνιστηρίαν Β. οἰνηστηρίαν ῬΥΨΤΩ. 

ὄλλιξ ΑΒΟ εοἐὲ περὲ ὄλλικος ἸΩᾶΥΡῸ Α. ὄνυξ ΡΥ], Προγῖέθ ορῖ- 

(οπῖα ὄλλιξ: ξύλινον ποτήριον παναϑηναῖκόν, πρόαρον ---. Ἐπίδπι 1 ΡΥ 
παναϑηναϊχὸν δᾶ Ῥτγδϑοθάοπέϊα σοξεγίυτ., ἐν λς ἱστοριῶν Β, 

μνημονεύει Β. Τιορ θέαν μέμνηται, γράφων οὁπι. Β. 

498 ἃ. δὲ χαὶ μείζονα Ψ1,. δὲ μείζονα Β. μὲν καὶ μείζονα Ῥ. 

κιρνᾶσιν ἈΡ, χερνᾶσιν Β. χιρνῶσι») ΟΥ̓́Τ. Κοίλοις Τ,. κόλλοις ΡΥ͂͵ 

χοίλους Β. Οαρας 90. ἐοέαπι οπιϊϑιέ ᾧ. πελίχαν ΡῚ,. πελλί- 

καὶ Ὗ,. πελίχας ὁοχ Ὀτγδξιπὶ Θράτταις, τιοθιοσγαυϊέὲ ΡΟ] Χ ἌΡ 

γράφεν οὕτως οπι. Β. 

ΤῈΣ 
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Ρ πρότερον μὲν τοῖς «Παναϑηναϊκοῖς ἐοιχὼς, ἡνίκα ἐχαλεῖτο 

πελίχη, ὕστερον. δὲ ἔσχεν οἰνοχόης. σχῆμα, οἷοί, εἰσὶν οἱ ἐν 
τῇ ἑορτῇ παρατιϑέμενοι» ὁποίους δή ποτε ὕλπας ἐκάλουν, 
χρώμενοι πρὸς τὴν τοῦ οἴνου ἔγχυσιν.. ἀρυόβῥε: Ἴων ὃ. 
Χῖος ἕν Εὐρυτίδαις, φησὶν. 

Ἔχ ζαϑέων πιϑαχνῶν ἀφύσσοντες ὄλπαις 

οἶνον ὑπερφίαλον κελαρύζετε. 
γυνὶ δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον ἀγγεῖον καϑιερώμενον τινὰ τρόπον ἐν 

τῇ ἑορτῇ, παρατίϑεται; μόνον, τὸ δ᾽ ἐς τὴν χρείαν πῖπτον ἊΒ 
3 ΕἾ ̓ράσας, Ὁ τεσχημάτισται, ἀρυταίνῃ μάλιστα ἐοιχὸς, ὃ δὴ χαλοῦμεν ̓ χύα - 
; τὴν δὲ ὄλπην Κλείταρχος. Κορινθίους μέν φησι καὶ, Βυ- 

ζαντίους καὶ Κυπρίους; τὴν λήκυϑον ἀποδιδόναι, Θεσσα- 

λοὺς δὲ τὴν πρόχοον. “Σέλευκος δὲ πελί ἰχναν Βοιωτοὺς. μὲν 
τὴν κυλιχω, ὐφρόγιος δ᾽ ἐν ὑπομνήμασι τοὺς χόας. 

Θή, ΠΕ4.4. ἀγγεῖον σχυφοειδὲς, πυϑμένα ἔχον 
πλατύτερον, ἑΐς ὃ ἤμελγον τὸ γάλα. Ὅμηρος 

“Ὡς ὅτε μυῖαν. 
σταϑμῷ ἐνιβρομέωσιν ἐυγλαγέας. κατὰ πέλλας. 

τοῦτο δὲ ᾿Ιππῶναξ λέγευ πελλίδα 
Ἔχ πελλίδος πίνοντες " οὐ γὰρ ἣν Ρδῇ 

κύλιξ, ὃ παῖς γὰρ ἐμπεσὼν κατήραξε. 
δῆλον. οἶμαι, ποιῶν ὅτι ποτήριον μὲν. οὐχ ἡν, δι᾽ ᾿ἀπο- 
ῥΐαν δὲ κύλιχος ἐχρῶντο τῇ πελλίδι. χαὺ πάλιν ὁ 

Ἔχ δὲ τῆς πέλλης 

ἔπινον » ἄλλοτ᾽ αὐτὸς, ἄλλοτ᾽ “4ρήτη 
προὔπινεν. 

Φοίνιξ δὲ ὁ Κολοφώνιος ἐν τοῖς ἰάμβοιφ" ὃ ἐπὶ φιάλης τί- 

ϑησι τὴν λέξιν λέγων οὕτως 

Θαλῆς γὰρ, ὅστις ἀστέων ὀνήιστος, 

ᾷ Γ 

498 ". εὐρυτίδαις ἴ.. εὐρυτίδη ὈΨ; χρείαν] χρέαν Β. 
Αθῦ ς. Κλείταρχος Οαβαιθοπιι5. Εἰ καὶ τάριχος. .- τὴν κπύ- 

λικα] τὴν οπι. Ρ. “Ὅμηρος] ΠΙδᾶ: π, 641, εὐγλαγέας ΑΟΡΥ. 
εὐγλαγέαι Β. εὐπλαγέας Υ, νἱεῖο ἐγροξπείῖοο. Αρυᾶ Ἠοπιοιὰπὶ περὲ- 
γλαγέας. τον δου θοθδίαιν ππώναξ. 

490 4. Ψ. 1. αὐτῇ ΑΒΡ. αὐτοῖς ΟΥῚ, εἐ Ἐπβέαίπίιβ Ρ, 1591, 
97. ΑἸέογαιη ΠΥ δον ἐθβεϊπιοπῖππι Οπι.. ἜΡΙἔΟπ6, , ἀρήτη 
ΑΒΡΥ. ἀρύτῃ ἴ,. λέγων οὕτως ὁπ. Β, Ν. 1. ἀστέων ἴ.. ἄστέ- 

ρων ΒΡΥ," ὀνήιστος) ὀνηιστὸς ΒΡ, 
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. καὶ τῶν τότ᾽, ὡς λέγουσι, πολλὸν ἀνϑρωπὼν 
ἐὼν ἄριστος, ἔλαβε πελλίδω χρυσῆ. ὃ Ὁ 

ὁ καὶ ἔν ἄλλῳ δὲ μέρει φησὶν νεῷ 
Ἔχ πελλίδος δὲ τάῤγωανον κατηγυίης 
χωλοῖσι δακτύλοισι τἠτέρῃ σπένδει, 
τρέμων οἷόν πε ἐρ ἐν βορηίῳ γωδὸς. 

Κλείταρχος δ᾽ ἐν ταῖς Τλώσσαις πελλητῆρα μὰν καλεῖν 
Θεσσαλοὺς καὶ «Αἰολεῖς τὸν ἀμολγέα, πέλλαν δὲ τὸ ποτή- " 

ριον. Φιλητᾶς δ᾽ ἐν ᾿ἀτάχτοις τὴν κύλικα Βοιωτούς. 

02. ΠΕΝΤΑ͂Π.ΟΔΜ. μνημονεύει αὐτῆς (Φιλόχορος ἐν 
Ἢ δευτέρᾳ “4τϑίδος. ᾿Δριστόδημος δ᾽ ἐν τρίτῳ περὶ Πινδά- 
ρου τοῖς “λίροις φησὶν ᾿4ϑήναξε ἀγῶνα ἐπιτελεῖσθαι τῶν 
ἐφήβων δρόμου" τρέχειν δ᾽ αὐτοὺς ἔχοντας ἀμπέλου χλά- 
δον κατάκαρπον, τὸν χαλούμενον ὥσχον. τρέχουσι ᾿δ᾽ ἐκ 
τοῦ ἱεροῦ. τοῦ Διονύσου. μέχρι τοῦ τῆς “Σκιράδος 4ϑηνᾶς 
ἱεροῦ, καὶ ὃ νικήσας λαμβάνε . κύλικα τὴν λεγομένην πεν-- 

θοταπλόαν, καὶ χωμάξει μετὰ χοροῦ. πενταπλόα δ᾽ ἡ κύλιξ 
καλεῖται, καϑ' ὅσον οἶνον ἔχει καὶ μέλι καὶ ὅυϑῃ καὶ ἀλ- 
φιτον καὶ ἐλαίου βραχύ. 

ΠΕΤΑ͂ΧΝΟΙΝ. ποτήριον ἐχπέταλον, οὗ μνημονεύεις 

ν. 2. τότ᾽ ΡΥΊ,. τότε Β' ὀ πολλὸν Τουρίαϑ ΕἸπποπᾶ, το]. 1. Ρ. 42; 
1 ροραίυν πολλῶν. Οοπῖ, δὰ ΙΧ. ᾿.. 370 ", Ψ. 8. πελλίδα Ὑ]μὲ 
πελλιάδα Δ, πελιάδα Ῥ. ᾿ 

495 6. . 1. δὲ δααίαϊε Βομν οἰ. τάργανον Ἀ. τἄργανον 
ΡΥΙ,. κατηγυίης ῬοΙβοπὰθ ἴπ ΝΗΞΟΘΗΔη. Ρ, 243. καὶ τηγυίης 
ΑΒ. καὶ τὴ γαίη Ῥ, καὶ τῇ γαΐῃ Ψ.. Ψ. 2. τὴτέρῃ ΑΡ, δ᾽ ἡ 
τέρῃ Ν. Ψ. 8. ἐνβορη ἵωνωδὸς Β. ἕν᾿ βηρηὶ ονώδως Ῥ' οἷα Α͂ 

ψωδός ἀεσοοπίι σαΐοΐ οὗ ργαεεείεμῖὲ τοοὶ ἡμησίμηι 68:.ς δόμυν ἴσῃ. 
ταῖς Τλώσσαις) ταῖς οπι. Β. ἃμολγέα] ἀμολογέα Β.. φιλήτὰς 
ΡΥΙ,. φιλίτας Β. Οὐπὶ Ῥγοχὶπιῖϊβ πᾶθο Ῥουμϊβοιῖξ δρϊζοτηθ, βοιωτοὺ 
δὲ τὴν χύλιχα πενταπλόαν φασὶν, ὡς φιλήτας. ἀριστόδημος “δὲ φησὶν ---- 

Ἱενταπλόα Βα51}. [, πεντάπλουι ΡΥ. 

49 ἢ, σκίροις ΒΡ. Βουθοθαΐαν ΕΣ ΕΝ δοόμου ΑΒΟΡ οἕ 
ἐρ᾽ἕοπια ΗθοβομοΙῖ. δρόμον 1, οὐ απὲϊᾳιιβοὐηιὶ [ἰὐτὲ ΟΑΒΔΌΒΟΩΙ, 
ὦοχον ΛΌΡ, ὄσχον ὟΙ,. σκιράδος ΑΒΟΡ. σκιρράδος ΨΠι. πεντα- 

πλόαν Β. πεντάπλοαν Ὁ. Τιοροθαίο πεντάπλοον. 

490 ἃ. Πέταχνον) πένταχνον Ὁ οἵ Θρϊζοπιθ Ἰουλίαν. ἐχπέ- 
ταλον 1,. ἐχπετάλου ΡΥ. 
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"Ἄλεξις ἐν Δρωπίδῃ" πρόκειται δὲ τὸ μαρτύριον. μνημονεύει 
αὐτοῦ καὶ “Αρισταγάνης ἐν Δράμασι λέγων. ,, Πάντες δ᾽ 
ἔνδον πεταχνοῦνται. “ 
98; ΠΑΉΗΜΟΧΟΗ. σκεῦος χεραμεοῦν βεμβικῶδες 
ἑδραῖον ἡσυχῆ, ὃ. κοτυλίσχον ἔνιοι προσαγορεύουσιν, ὡς 
φησι Πάμφιλος. χρῶνται δὲ αὐτῷ ἐν ̓Ελευσῖνι τῇ τελευ- 
ταίῳ τῶν μυστηρίων ἡμέρᾳ, ἣν χαὺ ἀπ᾽ αὐτοῦ προσαγο- 

Ῥ ρεύουσι πλημοχόας" ἐν ἧ δύο πλημοχύας πληρώσαντες, τὴν 

μὲν πρὸς ἀνατολὰς, τὴν δὲ πρὸς δύσιν ἀνιστάμενοι, ἀνα- 
τρέπουσιν͵ ἐπιλέγοντες ῥῆσιν μυστικήν. μνημονεύει δὲ αὐ- 
τῶν χαὶ ὁ τὸν “Π]ειρίϑουν γράψας, εἴτε Κριτίας ἐστὶν ὁ 
τύραννος ἢ Ἐὐριπίδης, λέγων οὕτως 

Ἵνα πλημοχόας τάσδ᾽ εἰς χϑόνιον. 
χάσμ᾽ εὐρήμως προχέωμεν. 

ὙΓΡΙΣΊΜΣ ὅτι ποτηρίου εἶδος προείρηται ἐν τῷ περὶ 

τοῦ βατιακίου λόγῳ. 
94. ΠΡΟΧΥΤΗΣ.:. εἶδος ἐχπώματος, ὡς «Σιἰμάριστος 

ἐν τετάρτῳ Συνωνύμων. Ἴων δ᾽ ὃ Χῖος ἐν ἐλεγείοις 
Ἡμῖν δὲ κρητῆρ᾽ οἰνοχόοι ϑέραπες 

χιρνάντων προχύταισιν ἐν ἀργυρέοις. 
Φιλητᾶς δ᾽ ἐν ᾿Ατάχτοις ἀγγεῖον ξύλινον, ἀφ᾽ οὗ τοὺς 
ἀγροίχους πίνειν. μνημονεύει αὐτοῦ καὶ ᾿4λέξανδρος ἐν Τί- 
γονι. Ξενοφῶν δ᾽ ἐν ὀγδόῳ “Παιδείας προχοΐδας τινὰς λέ- 

“Αλεξις --- μαρτύριον δᾶ, ΑΒΙ, οἔ οοάοχ Ἐοπιᾶπιιϑ ἴῃ Ἰοοξϊοηϊθι5 
Δορίαηίβ. οπι, ΡΥ͂, δρωπίδῃ Α οἵ οοὔἄθοχ Βοπιδηιι5, Ζρωπίδι ἴ.. 

πρόχειται)] ΠΙ. Ρ. 125 Γ, μνημονεύεν δἀᾷ. "Α δὲ οοάθχ 

Ῥοπιδηι8 (φαΐ μνημονεύει δὲ), οπι. ΒΡΥΠ. αὐτοῦ οπι. Β. 
λέγων οτι. Β, ᾿πεταχνεῦται Ὑ]Π., πετεχνεῦταν Ῥ. πεντάχνευταν Β., 

πενταχνευταί Θρίοπι6. δοίθ Οαϑδυθοπιιβ πεταχνοῦνται. ῬΠοΟέϊα5 16 χ. 
Ρ. 426, 10. πεταχνοῦνται: ἐξυπτιοῦνται, τρυφῶσιν. 

4900 ΡΒ. ἀνατρέπουσιν Ο. ἀνατρέπουσί τε ῬΥ͂!.. ἀνατρέπουσιν τε ΒΒ. 

δὲ αὐτῶν οπι. Β, λέγων οὕτωξ οπι. Β. πλλιρμοχόα] 
πλαμοχόας Β. προχέωμεν ΟΔΒΔΌθΟΠΙ8. προσχέωμεν ΡΠ. 
προείρηται) Ρ. 784 ἃ. 484 ο. 

490 ς. Ἰοπίβ Ἰοουπὶ ῥ᾽] δπίοτοπι δἰ! Ρ. 463 ᾿. κρητῆρ᾽ 
ὙΙ,. κρητῆρν ἈΌΡ, οἰνοχόοι Ὁ δὲ 463. οἰνοχόαν ΡΨ. ϑέρα- 
πες) ϑεράποντες (΄, φιλήτας ΨΙ,. φιλίτας ΑΒΡ. Θυοὰ 5δοααϊέαν δ᾽ 
οι. Β. μνημονεύει --- 1 γονν οἵα. Ὁ. μνημονεύει αὐτοῦ οπι. Β. 

ἐν ὀγδόω)] ἀρ. 8, 10. 

“- 
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γει κύλικας, γράφων ὧδε" ὁ δὲ λόγος ἐστὶν αὐτῷ “περὶ 
ἹΠερσῶν" ., Ἦν δὲ αὐτοῖς “γόμιμον μὴ προχοΐδας εἰσφέ- 

ἃ ρεσϑαι εἰς τὰ συμπόσια, δῆλον ὅτε νομίζοντες τὸ μὴ ὑπερ- 

πίνειν ἧττον ἂν χαὶ σώματα χαὶ γνώμας σφάλλειν" νῦν 
δὲ τὸ μὲν μὴ εἰσφέρεσθαε ἔτε αὖ χαταμένει" τοσοῦτον δὲ 
πίνουσιν ὥστε ἀντὶ τοῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ ἐχφέρονταε, ἐπει- 
δὰν μηχέτι δύνωνται ὀρϑούμενοι ἐξιέναι.“ 

ΠΡΟΥΣΊΑΣ. ὅτι τὸ ποτήριον τοῦτο ἐξορϑόν ἐστι 
προείρηται. καὶ ὅτι τὴν προσηγορίαν ἔσχεν ἀπὸ “Ἡρουσίου 
τοῦ Βιϑυνίας βασιλεύσαντος χαὶ ἐπὶ τρυφῇ χαὶ μαλαχίᾳ 

6 διαβοήτου γενομέγου ἱστορεῖ Νίκανδρος ὃ ἐπαλχηδόνιος ἐν 

τετάρτῳ Προυσίου συμπτωμάτων. 
95. ΡΕΟΝΊΓΑ. οὕτως ποτήρια τινὰ ἐχαλεῖτο. μνημο- 

ψεύει δ᾽ αὐτῶν ᾿“στυδάμας ἐν “Ἑρμῇ λέγων οὕτως 
Ἀρατῆρε μὲν πρώτιστον ἀργυρῶ δύο, 
φιάλας δὲ πεντήκοντα, δέχα δὲ κυμβία, 

“ δέοντα δώδεχ᾽, ὧν τὰ μὲν δέχ᾽ ἀργυρᾶ 
ἦν, δύο δὲ χρυσᾶ, γρὺψ, τὸ δ᾽ ἕτερον πήγασος. 
ΣΣΊΣ. φιάλη χρυσῆ, Θεόδωρος. Κρατῖνος ἐν Νό- 

μοις ο(Ῥυσίδε σπένδων." : 
90. ΡΟΖΔΙ452- Δίφιλος «Γἱρησιτείχει" τὸ δὲ δοᾶϊιω 

ἔ τοῦτο πα ονχου ἐπιγράφει Εὐνοῦχον" λέγει δὲ οὕτως 
ΠΙιεῖν δὲ δεῖ 

κύλικας οτὰ, Ὁ, τϑοΐθ ξογέαϑβϑ. γράφων ὧδε οπι, Β. 
496 ἀ. τὰ συμπόσια] τὸ συμπόσιον Β. χαταμένει} διαμένει 

ΧΟΠΌΡΒοι. ὀρϑούμενον Ο οὐπὶ ΧΟπΠορποπέθ. ὀρχούμενον ΚΗ 1μ. 
προυσιάς Ο. προυσίας ΡΥΙ,. προείρηται] Ῥ, 47 {. 

βασιλεύσαντος] βασιλέως Β,, γενομένου οπι. Β, ὃ Καλχηδόνιος 

Ὅπ. Β, καλχηδόνιος ΑΡΥ͂, χαλκχηδόνιος Β4511. 1. 

490 6. ποτήρια --- λέγων οὕτως οτι. Ῥ. μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν 
εἰ λέγων οὕτως οπι. Β. ἀστυδώμας, δέοντα δώδεκα ([ϊτέοτα ὦ 6Χ 

ὀογγθοίίοπο; δέδωκα Ἐδέδίῃ!υΒ ᾿. 1280, 20.) τόσα ἀργυρᾶ, δύο δὲ 
χρυσᾶ" γρυψέ: τὸ δ᾽ ἕτερον πήγασος Ὁ. ν. 8. δώδεκ" ὧν Ὑ].. 
δώδεχα ὧν ΑΡ, ν. 4. γρὺψ σαϑαυθοπυβ. 1 τὶ γρυψὺ, 
“Ρυσίδι] χρυσίδι δοτίρδεναὲ Ογαξίπυβ: νἱᾶθ Ρ. 5802 ". ΝΙΆΠΙ οδὲ ῥυ- 
σὶς, 4ὰο οἰΐαπι Ἡ συ ἢ υ5 ἀδοθρίιβ 6βδέ. Ὑἱάο Ριίοσβου. δὰ Μοογίη 

ν. 412. “Ῥοδιάς) Ῥ οέαπι 5ϑοξίοποπι οὁπι. Ὁ. “ 
4906 Γ, Καλλίμαχος) Ρ. 470. λέγει δὲ οὕτως οπι. Β. 

Πιεῖν δὲ δεῖ) πιεῖν δὲ ΟΠΙΪ550 δὲ ΑΒΡΥ,.. πιεῖν γέ τι 1, ὁχ Ρ. 497 ἃ. 
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ἁδρότερον ἢ τῶν Ῥοδιωχῶν ἢ τῶν ῥυτῶν. ; 
μνημονεύειν αὐτῶν καὶ Διώξιππος ἐν Ολλαρρίᾳῳ καὶ “4ρι- 
στοτέλης ἐν τῷ περὶ μέῦδς “Τυγκεύς τὲ ὁ Σάμιος. ἐν ταῖς. 
ἐπιστολαῖς. 

97. ΡΥΤΟΝ. ἔχει τὸ υ βραχὺ χαὶ ΕὙΑΝΝΥΝ 4Ἔη- 
μοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Μειδίου ,ἱ υτὰ καὶ χυμβία (φησὶ) 
χαὶ φιάλας." Δίφιλος δ᾽ ἐν Εὐνούχῳ ἢ «“Στρατιώτῃ,, ἔστι 
δὲ τὸ δρᾶμα διασχευὴ τοῦ «ἱρησιτείχους " 

Ἔσϑ'᾽ ὑποχέασϑαι πλείονας" πιεῖν δὲ δεῖ. 
ἁδρότερον 1) τῶν Ῥοδιακῶν ἢ τῶν ῥυτῶν. 

᾿Επίνικος δ᾽ ἐν “Ὑποβαλλομέναις 
Καὶ τῶν ῥυτῶν τὰ μέγιστα τῶν ὄντων τρία 
πίνειν δεήσει τήμερον πρὸς χκλεψύδραν 
κρουνιξόμενον. ἀμφότερα δ᾽ οἰωγίξομαι. 
ἔστι δ᾽ ἐλέφας. 8. ἐλέφαντα περιάγειν ῥυτὸν, 

5 χωροῦντα δύο χόας δ νὰ 

κα ὃν οὐδ᾽ ἂν ἐλέφας ἐκπίοι. 
Α΄. ἐγὼ ς τοῦτο ᾳα κα πέπωχα πολλάκις. 

ΒΒ. οὐδὲν ἐλέφαντος γὰρ διαφέρεις οὐδὲ σύ. 
«4.. ἕτερον τριήρης" τοῦτ᾽ ἴσως χωρεῖ χόα. 

σερὶ δὲ τοῦ ῥυτοῦ λέγων φησὶν 

ἁδρότερον 1, οχ 407, ἄνδρ᾽ ἕτερον ΑΒΡΥ͂, “Ροδιακῶν) 
Ῥμοίϊαβ Ιθχ. Ρ. 489, 10. Ροδιακὸν “καὶ ἹΡοδιάς: εἶδος ἐκπώμα-- 
τος" οὕτως Δίφιλος. Απέρ μνημονεύεν ἵ, ἱπίι! ῬΥΤΑ͂, οπιῖ8- 

5υπιὶ ἱπ ΑΒΡΥ, πδιώξιππος] Οοπί. Ρ. 472 "Ὁ. "᾿Αριστοτέλης] 

Οοπῇ, ν. 464 ο. “1Πυγκεύς] Οοπῖ, Ρ. 469 ". τε ὃ Β. Τιοδ5ε- 
θαίαν δ᾽ ὅ. κατὰ Μειδίου] ὙΙ1ά46 δὰ ρΡ. 481 6, δ᾽ ἐν οπι. Β. 

497 ἃ. θ6 ὈΙρΠΠ Γραρπιθπίο 860 ἰαπίαπι μαρθοὲ Ο τῶν ῥοδια-- 
κῶν ἢ τῶν ῥυτῶν. ὑποχέασϑαι) ΤΟ  Θυδΐαν. ὑποσχέσθαι. δὲ δεῖ] 
Τιοσοραίαν γέ τι. Οομῇ. αα », 490 ἢ. ᾿Επίνικος)] Οοπῆ, ν. 409 ἃ. 

Ψ. 8. οἰωνίζομαι) οἱωνιζόμεναν Β. ν. 4. ἐλέφαντα ϑομννοῖρῃ. 
Γι Ότὶ ἐλέφαντας. Υ. ὅ. --- 7. Τπαϊοανὶ Ἰαοιηδ8, γν. ὃ. Εὰ- 
δίδι μία Ρ. 1280, 27, Ζίφιλος" δυτὸν χωροὔντω δύο χοᾶς, ὃν οὐδ᾽ ἂν 
ἐλέφας ἐχπίῃ. καὶ σημείωσαν τὸ ῥυτὸς ἐνταῦϑα ἀρσενικόν. Ὀ ΡΗΐΠοΟ Ππᾶθο 

Κγιθαϊε ΘΥΓΟΥΘ. 8} Θρίξομηθ5 διιοίουδ δοοθρίο, 4υϊ ροβὲ βυρθιῖιβ Ὠ1- 
ῬΠΠΙ {ιὰρπιθηίαπι βίο ρδυρίε, καὶ πάλιν, ῥυτὸν χωροῦντα ---, 
χύας ῬΨΏὮ. χοᾶς 6. ν΄. 6, ἐχπίοι] ἐκπίῃ Ὁ. ᾿ 

497 Ὁ. Υ΄. 7. ἐγὼ δὲ τοῦτο ΟΔδαιθοπτι8. Ἐογέ, τοῦτον ἐχπέ- 
πωκα. Ψ. 9. τριήρης] Οοπί. Ρ. 800 ἢ, τοῦτ᾽ ἴσως ϑοξννοῖρ ἢ. 
του τις ὦ Α, τούτις οὐ 15, τοῦ τις οὐ Ῥι τοῦτο τίς (τὶς 1.) οὐ ὙΠ. 
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Ὃ Βελλεροφόντης ἐστὶν ἀπὸ τοῦ Πηγάσου 
τὴν πύρπνοον χίμαιραν εἰσηχκοντιχώς. 
Β. εἶεν. «δέχου χαὶ τοῦτο. 

ἐκαλεῖτο δὲ τὸ δυτὸν πρότερον χέρας. δοκεῖ δὲ σχευοποιη-" 

ϑῆναι ὑπὸ πρώτου τοῦ Φιλαδέλφου Ἡτολεμαίου βασιλέως, 
᾿φορήματα, γενέσϑαι τῶν ᾿Αρσινόης εἰχόνων. τῇ γὰρ εὐω- 
ο γύμῳ χειρὶ τοιοῦτον φέρει δημιούργημα πάντων τῶν ὡραίων 
πλῆρες ἐμφαινόντων τῶν “δημιουργῶν ὡς χαὶ τοῦ τῆς 
᾿“μαλϑείας ἐστὶν ὀλβιώτερον τὸ δέρας τοῦτο. μνημονεύει 
αὐτοῦ Θεοχλῆς ἐν ̓ Ιϑυφάλλοις οὕτως 

᾿Εϑύσαμεν γὰρ σήμερον σωτήρια 
πάντες οἱ τεχνῖται" 
μεϑ' ὧν πιὼν χέρας τόδ᾽ ὡς τὸν φίλτατον 
βασιλέα πάρειμι. ᾿ 

Διονύσιος δ᾽ ὁ Σινωπεὺς ἐν ΣΣωζούσῃ καταλέγων τινὰ 
ποτήρια καὶ τοῦ ῥυτοῦ ἐμνήσϑη ὡς προεῖπον. Ἡ δύλος δ᾽ 

ἃ ἐν ἐπιγράμμασι περὶ τοῦ χατασχευασϑέντος ὑπὸ Κτησι- 
βίου τοῦ μηχανοποιοῦ ῥυτοῦ μνημονεύων φησὶ 

Ζωροπόται, καὶ τοῦτο φιλοζεφρύρου κατὰ νηὸν 
τὸ ῥυτὸν αἰδοίης δεῦτ᾽ ἴδετ᾽ “Ἀρσινόης, 

ὀρχηστὴν βήσαν Αἰ γύπτιον᾽ ὃς λιγυν ἤχον 
σαλπίζει χρουνοῦ πρὸς ῥύσιν οἰγομένου, 

5 οὐ πολέμου σύνθημα, διὰ χρυσέου δὲ γεγωνεῖ 

ΑΙέσσππι Ἐί ποῖ ἔγαρτηπέσπι ὁπ. ΓΟ. ν. 2. πύρπνοον ΡΥΙ,. πυρϑ 
πνόον ΑΒ. χίμαιραν) χείμεραν Β, τοῦ Φιλαδέλφου)] τοῦ οπι. ΒΗ, 

φορήματα ΑΒΡ, φόρημα Ο. φόρημά τι ὙΠ." 

497 6. τοιοῦτον ΑΒΟΡΥ͂. τοιοῦτο [΄. οὕτως οτῃ, Β. : 
Ψ, 3. κέρας τόδ᾽ Ῥογδοπιδ, τοδὲ χέρας Ὑ1,. τὸ δίκερας Ρ, κατα- 
λέγων τινὰ ποτήρια οπι. Β. ὡς προεῖπον] Ρ. 467 ἃ. 

497 4. μνημονεύων οτη, Β. ἩδαΣΙ ορὶσγαιπια πὶ Ἀπέθο]. 
Ῥαϊδΐ, σθοθρίμηι υο]. Π. Ρ. 704, Τοΐυπι οπι. Ο. Ψ.ο 1. φιλοζε- 
φύρου ἴπ ἀπποίαξίοῃθ 5οῦιρϑὶε Οαβαυθοπιβ. φιλοζειφύρου ΑΒΡ. φίλον 

(φύλον 1.) ζεφύρου Υἷ,, γηὺν] νεὸν Ὁ), Υ. 2. 3. τὸ ῥυτὸν ---- 

«Αἰγύπτιον δά. ΑΒ οἔ οοᾶϊοε5. (αβαιθοπίαπὶ. οπι. ΡΠ. Υ. 2. 
αἰδοίης ἸΔοοθδβῖιβ. ΠΌΡῚ εἰδείης. δεῦτ᾽ ἴδετ᾽ οι! ρον ἀρυᾷ 
Οαϑδυθοπαπι, Τἰδγὶ δ᾽ εὖ τό δὲτ᾽ Ψ. 83. βήσαν»] Λοοοπίαᾳ 
σατοί ΒΕ, λιγὴν εἶχον Β. 5 Υ. 4, οἱγομένου ϑα!πιαβίυ5. ἤγομέ- 
γου Α, ἡττομένου ὈΥΙ,. Υν. ὃ. οὐ ᾿δοολδῖα5, Ευἱθγι καὶ 

σύνθημα --- κώμου ἀἀα, ΑΒ]. οπι, ΡΥ. γεγωνεῖ γέγωνεν Β. γέ- 
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χώδωνος κώμου σύνϑεμα καὶ ϑαλίης, 

Νεῖλος ὁχοῖον ἄναξ μύσταις φίλον ἱεραγωγοῖς 
εὑρε μέλος ϑείων πάτριον ἐξ ἀδύτων. 

δ΄ ἀλλ᾽ εἰ Κτησιβίου σοφὸν εὕρεμα τίετε τοῦτο, 
10 δεῦτε, νέοι, νηῷ τῶδε παρ᾽ “Αρσινόης. 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ μέϑης τὸ ῥυτόν φησιν ὀνομα- 
ζόμενον ποτήριον τοῖς ἥρωσι μόνοις ἀποδίδοσϑαι. 4ωὡρό- 

ϑεος δ᾽ ὃ “Σιδώνιός. φῆσι τὰ ῥυτὰ χέρασιν ὅμοια εἶναι, 
διατετρημένα δ᾽ εἶναι" ἐξ ὧν κρουνιξόντων λεπτῶς χαάτω- 

ϑὲεν πίνουσιν. ὠνομάσϑαι δὲ ἀπὸ τῆς ῥύσεως. 

98. ΣΑΝΝΑΚΡΑ͂. Κράτης ἐν πέμπτῳ ᾿Δ4ττικῆς δια- 
λέχτου ἔχπωμά φησιν εἶναι οὕτως χαλούμενον. ἔστι δὲ 

1 Περσιχόν. Φιλήμων δ' ἐν τῇ Χήρᾳ βατιακῶν μνησϑεὶς 
καὶ τῇ γελοιότητε τοῦ ὀνόματος προσπαίξας φησὲ .,. Σ αν- 
γάχρα, ἱπποτραγέλαφοι, βατιάχια, σαννάχια."“ 

ΣΕΛΕΥΚΙΣ. ὅτι ἀπὸ “Σελεύκου τοῦ βασιλέως τὴν 
προσηγορίαν ἔσχε τὸ ἔχπωμα προείρηται, ἱστοροῦντος 
τοῦτο καὶ ᾿Δπολλοδώρου τοῦ ᾿4ϑηναίου. Πολέμων δ᾽ ἐν 
πρώτῳ τῶν πρὸς ἀδαῖον ,, Ποτήρια (φησὶ) παραπλήσια 

“Σελευχὶς, “Ῥοδιὰς, ᾿Δντιγονίς." 
" 

γονε οράθχ Ἐομπιδπὰϑ ἱπ ΠἰΌΤΟ Αδρίδᾶμο. ΥΨ. Ὁ. χώδωνος Β' οἐ 
οοἄοχ Ἠοπιδπιβ δέ, πὶ [Ὰ]Π10Γγ, Α. χώϑωνος ἴ,,) αυαρᾷ (αϑαιῦθοπιιβ [οι- 

ἔα556 φ δηλ ἰαρϑὰ ἀδαϊέ, σύνθεμα Ψ|,. σύνθημα ΒΡ, ψ}7. 
ὅχοῖον. δομυνείση. Πἰθγὶ ὁχοῖος ψὑ68] ὃ κοῖος. ὁποῖον ϑΙ πιαβῖτιβ, 
φίλον 1,. φύλον ΡΥ. . Ψ. 8. ϑεον πατρίων Ρ. ἀδύτων ὅ'411-- 

ϑογ, Εμῖθγι ὑδάτων. Ἵ 

497 6... 9. ἀλλ᾽ εἰ Ταοοθδῖα5, ἀλλὰ ῬΥΨΙ.. ἀλλὰ καὶ Β6 εὕρε- 

μα] εὕρημα Ῥ. τίετε] τίκτε Β. Υ. 10. νηῷ] χῶ Β. 
᾿Θεόφραστος] ὙΠ. 0; τῷ περὶ --- τοῖς 86. ΑΒΙ, δὲ 16- 

οἴἴοπο5 Αδρίαπαθ, οι, ΡΥ. ποτήριον ἃ44. Α εὲ Ἰδοέϊοπε5 Δλ6- 

ξΒἰδπαρ. οπι. ἴ,.. Ροβέ μόνοις ἱηἴογέ Β, διατετρημένα ΑΒΡΥ͂. δια- 

τετρημμένα ΒΑ51]. 1,., διατετριμμένον ῥυτὸν αἰχῖέ Επβέδίῃίιβ ν. 1280, 

7. ὠνομάσθαι δὲ Β. 1,ορεθαίαν ὠνομάσθαι τε. ὠνόμασταί τὲ Ῥ. 

οὕτως καλούμενον οπι. Β. 

497 ἢ. Φιλήμων] Ρ, 389. δ᾽ ἐν τῇ οπι. Β. βατιάκια] 
βατιάκιν Ἀ. τοῦ βασιλέως ΑΒ. τοῦ οἰ, Τ.. προείρηται) 

ΥἹΙ. ν. 20ῦ ἃ. ΧΙ. ρΡ. 788 6. “ῬΡοδιὰς" δοριὰς Ο, 
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ἀ90δ'᾽ ΣΚΑΛΑΔΊΙΟΝ. κυλίχιον μιχρὸν, ᾧ σπένδουσιν «ΑἹολεῖς" 
ὡς Φιλητᾶς φησιν ἐν ἀτάκτοις. 

99. ΣΚΥΦΟΣ. τούτου τινὲς, τὴν γενιχὴν᾽ σὺν τῷ σ΄ 
προφέρονται διὰ παντὸς, οὐκ εὖ" ὅτε γὰρ ἀρσενικόν. ἐόξιν 

ὁ σχύφος, ὡς λύχνος : ἄνευ τοῦ σ προοισόμεϑα » ὅτε ᾿δὲ 

οὐδέτερον τὸ σχύφος, σὺν τῷ σ᾽ χλινοῦμεν, σχύφος σχύ- 

φους, ὡς τεῖχος τείχους. οἱ ̓ » ᾿Αττιχοὶ τὴν εὐϑεῖαν καὶ 

ἀρσενικῶς καὶ οὐδετέρως λέγουσιν. ἹΕΙσίοδος δ᾽ ἐν τῷ δευ- 

τέρῳ Μελαμποδίας σὺν τῷ π σχύπφον λέγει 
Ρ Τῷ δὲ Μάρης ϑοὸς ἄγγελος ἦλθε δι᾽ οἴχου, 

πλήσας δ᾽ ἀργύρεον σχύπφον φέρε, δῶκε δ᾽ ἄνακτι. 
χαὶ πάλιν 

Καὶ τότε μάντις μὲν δεσμὸν βοὸς αἴνυτο γερσὶν, 
Ἴφικλος δ᾽ ἐπὶ νῶτ᾽ ἐπεμαίετο. τῷ δ᾽ ἔπ᾽ ὄπισϑεν, 
σχύπφον ἔχων ἑτέρῃ, ἑτέρῃ δὲ σχῆπτρον ἀείρας, 
ἔστειχεν Φίλακος, καὶ ἐνὶ διμώξσσιν ξείπεν. 

ὁμοίως δὲ χαὶ “Δναξίμανδρος ἐν τῇ Ἡρωολογίῳ λέγων 
ς ὧδε »»Πμφιτρίων δὲ τὴν λείην δασάμενος τοῖς συμμάχοις, 
χαὶ τὸν σχύπφον ἔγων ον εἵλετο αὑτῷ." χαὶ πάλιν ,, Τὸν 

δὲ σχύπφον Τηλεβόῃ δίδωσι Ποσεδῶν; παιδὶ τῷ ἑαυτοῦ, 

Τηλεβόης δὲ Πτερέλεῳ" τοῦτον ἑλὼν ἀπέπλεεν. δέ ὁμοίως 

εἴρηχε χαὺ “Δναχρέων 
᾿Εγὼ δ᾽ ἔχων σχύπρον ᾿Ερξίωνι 
τῷ λευκολόφῳ μεστὸν ἐξέπινον. 

--- ἀντὶ τοῦ προέπινον. κυρίως γάρ ἔστι τοῦτο προπίγειν 

498 ἃ. Σ μἌλιονὴ κάλλιον ΑΒΡΥ͂ εἐ περὶ χαλλίου ἸΔΑΥΡῸ ΑἈ. Τοίυπι 
Ἰοοῦπι ὁπ. Ο. οι θαίαγ Φιλήτας. σκύφος σκύφους δ60685- 
δογιαπέ οχ ἁ. ἡσίοδος ἐν βρῶ Β. λέγεν οἵη. Β. Ἡ651041 πὸπ 
ἩΪΒ51 Δ] Γι γυβιπὶ Παθοί Ὁ, 

498 ». Τῷ δὲ Π]άρης ΝΠ... τὸ δὲ μάρης Ῥ, τὸ δ᾽ ἔμαρης Δ. 

ΟῚ. μάντις ΡΥ͂Ι,. μάντης Α. δεσμὸν] δεσμὸς Β, βοὸς Ητοπι- 
5(ευ δῖυ5. δ Ἡδβυοπππὶ γ0]. 1. Ρ. 1966. βιὸς Α. βίος ΒΡ, βιοῦ ΥἹ.. 

Ψ. 2. ἔτ᾽ ὄπισϑεν ϑοιμννεἰρἢ. ἐπόπισϑεν ΡΥ],. Υ. 4. ἔστειχε 
Α εὐ δβαυθδοηίδηϊ, ἔστειλεν ΡΥ],. 

498 ο, λέγων ὧδε οπι.᾿ Β. αὑτῷ} ϑουθοθαΐαν αὐτῷ. 
Τηλεβόῃ πηλεβόη Β. πτερέλεω Ῥ. ϑονιθοθδίιν Πτερελέῳ. 
ἀπέπλεεν ῬΊ,. ἀπέπλωεν Υ. ὁμοίως εἴρηκε οπι, Β. τὸ ἑτέρῳ 
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τὸ ἑτέρῳ πρὸ ἑαυτοῦ «δοῦναι πιεῖν. χαὲ ὃ ᾿Οδυσσεὺς δὲ 
παρὰ τῷ Ὁμήρῳ τῇ 

ἃ ᾿Αρήτῃ δ᾽ ἐν χερσὶ τίϑει δέπας ὀμραύρεδλον: 
καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι 

“πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεκτ᾽ ᾿ἀχιλῆα. 
πληροῦντες γὰρ προέπινον ἀλλήλοις μετὰ προσαγορεύ-- 
σεῶώς. ---- Πανύασις τρίτῳ “Ἡρακλείας φησὶ ᾿ 

Τοὺ κεράσας κρητῆρα μέγαν. χρυσοῖο φαεινὸν, 
σχύπφους αἰνύμεγος ϑαμέας ποτὸν ἡδὺν ἔπινεν... 

Εὐριπίδης δ᾽ ἐν «Εὐρυσϑεῖ ἀρσενικῶς ἔφη »Οχύφος τε. 
μακρός. “αὶ ᾿ἡχαιὸς ἐν ᾿Ομφαάλῃ 

8 Ὃ δὲ σχύφος μὲ τοῦ ϑεοῦ καλεῖ. 

«Σιμωνίδης δ᾽.,, Οὐατόεντα σχύφον “ ἔφη» Ἴων δ᾽ ἐν 
Ὀμφάλῃ δι Οἶνος οὐκ ἕνε ἐν τῷ σχύφει."“ τῷ σκύφει ἰδίως 

ἀπὸ τοῦ σκύφος σχηματίσας οὐδετέρως ἔφη. ὁμοίως καὶ 
᾿ξπίχαρμος ἐν Κύχλωπι » Φέρ᾿ ἐγχέας εἰς τὸ φαύφοῦ" καὲ 

'ἄλεξις ἐν “ευκαδίᾳ 
Οἴνου γεραιοῖς χείλεσιν μέγα σχύφος. 

χαὶ ᾿Επιγένης ἐν Βαχχείᾳῳ 
Τὸ σχύφος ἔχαιρον δεχόμενος. 

Φαίδιμός τε ἐν πρώτῳ Ἡρακλείας 

τῷ ἑτέρῳ Β. τῷ τὸ ἑτέρῳ Ῥ, ἀοϊοίο τῷ. παρὰ τῷ “Ομήρῳ] παρ᾽ 
ὁμήρῳ Β, ὲ 

498 ἃ, ᾿Αρήτῃ] ΘΆγ εν. ν, δ7. ᾿Αρήτῃ δ᾽ 1. ἀρήτη ἡ δ. 
ἀρήτη, ἠδ᾽ Β. ἀρήτη ἢ δ᾽ Ρ. ᾿Ιλιάδι] ει, 224. “Πανύασις] 
Ἐτγ. 8. ν. 4720... φησὶν οπι, Β. σκύπφους} σκύμφους Β΄. 
δ᾽ ἐν οπι. Β. ΕΕὐρυσϑεῖ Οαβαυβοπυδ, εὐρυσϑείᾳῳ ΡΥΙ,. εὐρισϑεία Β. 

ἔφη ουι. Β. «Σκύφος --- οὐατόεντα σκύφον δἀά, ΑΒ]. οἱ 16- 

οἰΐομο5 Δδρίαπδο μαθυϊέαιθ ορ  ἔοπι65 βορέου, ὁπ, ΡΥ, Ευτρὶ- 

αϊ5 νϑῦθα δέ! ἘΠπαβέδεπίυβ Ρ. 1775, 19. "“χαιὸς] δ᾽ αἀάᾷ, Β, 
Λοδβδοὶ Ἰοοῦπι δέξυε Ρ. 460 ἢ, 

498 6. καλεῖ] καλεῖς Β. “Σιμωνίδης Ἐτ. 142. ν. 398. Αἰέάι- 

με ἘΠπαδέαεμαβ Ρ. 870, ὃ. 1775,.158. δ᾽ οἱ". Β. ἔφη δάᾶ, 
Α εἐ Ἰθοϊομῃθϑ Λερίδπδθ. οπι. ΡΎ],. Ιοπΐβ, ἘρΙΟμᾶσ πὶ δὲ Ρδ6- 

ἄϊπιϊ νοῦθὰ δἰία!ε Εἰ ιδέδε5 Ρ. 1775, 19. Ἴων δ᾽ ἐν] δ᾽ ἐν 
οπι. Β. τῷ σκύφει ἰδίως ΨΠ., τῷ ἰδίως ΑΒΡ. τὸ σκύφει ἐδίως 
δον οἶσθα. Οπμιῖδῖε πᾶθο δορί (οπιθ. ἔφη. δμοίως οπι. Β.. ἐν κύ- 
κλωπι) ἐν οτι. Β. εἰς τὸ ΟΡΥΙ, οὐ Ἐπσπρδέαιπιυ8. ἐς τὸ Δ. καὶ τὸ Β. 

καὺ. "ἄλεξις ἐν χαὺ οἕ ἐν οπι. Β, Βακχχείᾳ ϑοιννοῖβι, βακ- 

χίᾳ ῬΥΠ.. φαίδιμός τε) τὲ ὁμιϊ. Β, 
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Δουράτεον σχύφος εὐρὺ μελιξώροιο ποτοῖο, 
καὶ παρ᾽ ᾿ Θμήρῳ δὲ “Αριστοφάνης ὁ Βυζάντιος. γράφει 

᾿ς ἤλησάμενος δ᾽ ἄρα οἱ δῶχε σκύφος, ᾧπερ ἔπινεν.. 
“Δρίσταρχος. δὲ 

Πλησάμενος δ᾽ ἄρα οἱ ῬῊΗΝ σκύφον, ᾧπερ ἔπινεν. 

᾿Δἀσκληπιάδης. δὲ ὃ Μιυρλεαγὸς. ἐν τῷ περὶ τῆς ΓΝεστορίδος 
φησὶν ὅτι τῷ σχύφει καὶ τῷ κισσυβίῳ τῶν μὲν ἐν ἄστει 
καὶ μετρίων οὐδεὶς ἐχρῆτο, 'συβῶται δὲ καὶ νομεῖς χαὶ οὗ 
ἐν ἀγρῷ, ὡς ὁ Εὔμαιος. δ ( 

πλησάμενος δῶχξε σχύφος ᾧπερ ἔπενεν;. 

ο οἴνου ἐνίπλειον. 
χαὺ οι τδλεμὰν δέ φησι 

ΤΙολλάκι δ᾽ ἐν κορυφαῖς. ὀρέων, ὅχα 

ϑεοῖσιν ἅδῃ πολύφανος ἑορτὰ, 

χρύσεον ἄγγος. ἔχοισα μέγαν" σκύφον, 
οἷά τὲ ποιμένες ἄνδρες ἔχουσιν, 
χερσὶ λεόντειον γάλα ϑεῖσα 
τυρὸν ἐτύρησας μέγαν ἄτρυφον. 

ἀργύφεόν τε. 
«Δἰσχύλος δ᾽ ἐν. Περραιβίσι φησε 

498 ἢ, Ὁμήρῳ δὲ] δὲ οπι, Β. Ἐχορτρϑίξ πᾶθο Ἐπβέδε 5. Ὁ: 
1770, 21. “πλησάμενος -δ᾽ ἄρα οἱ] Οάνε5. ὃ ξ,. 112. 0] καί οὗ 
πλησάμενο. Ϊπ Αὐιβίορμδαηθα Ἰοοίΐοπθ ᾧπερ Ο δὲ Ἐυιβέδεμίιϑ, 
ὧνπερ ΡΥΠ,. ᾿᾿σκληπιάδης δὲ] δὲ οπὶ, Β. Οοπῆ, ν. 477 Ὁ. Βτο- 
ὙΠῈΡ ΟΡ τοπῖθ. ἔστι δὲ κατ΄ ἀσκληπιάδην ποιμενικώτερον ἀγγεῖον, 

τῆς [ἹΝεστορίδος] τῆς οὁπι. Β. ἄστει --- ἐνίπλειον] ἐν ὦστεν καὶ τὰ 
λοιπὰ ὡς πρόκειται. Β.. καὶ οἐ δέ'φησι ὁπ, Β. καὶ ᾿Αλχμὰν δέ φησι 

ΟΠ]. Ρ. "Αλκμὰν)] ἀλκμᾶν ΒΒ. ΑἸοΙπδπ18. γΘΓβὰ8. ὁπ. Ὁ. 

499 ἃ. Ψ. 1, ὅκα] ὅσα Β. Υ. 2. ϑεοῖσιν ὥδη Ἡδτπιδηπιιβ 
π σοηβυνᾶ ΑἰἸοΔη]οοσαμη ὙΥ̓ΘΙΟΚΟΥΙ ἴπ αἴαν}}5 ΙΘπθ6η5,. ἃ, 1810. 
ΤΑΡτὶ ϑεοῖς δη. πολύφανος] πολύφαμος ἘΊΟΓΙΠΠΟ Ρ. 29. 
ν. 3. ἔχοισα ΑΒ. ἔχουσα ΒῬΨΙ!,. Ὑ. ὅ. χερσὲ λεόντειον ΕἼΟΥΙΠΠΟ. 
χεροὶ λεοντέον Β, χεροσίλεον τέον ΡΥ. χερσὶ λεοντέου 1.. ΤῊΡΓῚ ἐπα- 

λαϑεῖσα. γάλᾳ ϑεῖσα ΕΟΡΗ]Ο οοπιραταίο γί βέιαθ νοὶ]. 1, ρ, 29. (χαὶ 

δύναιτ᾽ ἂν καὶ ὄνους πτεροῦν (ὃ Ζιόνυσος), οὐχ ἵππους μόνον" ὥσπερ 
χαὶ λεόντων γάλα ἀμέλγειν ἀνέϑηχέ τις αὐτῷ «Δακωνικὸς ποιητής) δπι6η- 
ἀδί!οπὶβ ἰϑθη ἰδαάθπι να]ὰθ πιϊμι θη 60 αιοα ϑεῖσα οἰϊοὶ γνοϊαϊέ, 

ΜΝ. 7. ἀργύφεόν τε Ψ],. ἀργειοφεονταν Α. ἀργειοφόνταν ΒΡ. 
δ᾽ ἐν οπι. Β. περραιβίσι ΒΡΨ ἐὲ μαυὰ ἄυθῖα ἀ. Περραιβοῖσι 1, 
οἱ δομν οἶσῃ, οαἀϊέῖο ὁχ ἱπιρουϊα οἀϊέϊοι!β ΒΔ 5116 ηβὶ5. οομπί Θοξιγα, 
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“Ποῦ μοι τὰ πολλὰ δῶρα ̓κἀκροϑίγια ὩΣ 
᾿ τοῦ χρυσότευχτω. κἀργυρᾶ σχυφώματα: ἡ 

Στησίχορος δὲ τὸ πρρὰ Φόλῳ τῷ κενταύρῳ, ποτήριον σχύ- 
φέιον δέπας καλεῖ ἐν ἴσῳ τῷ σκχυιροειδές" λέγει δ᾽ ἐπὶ τοὺ 

Ἡραχλέους 

Ὀ ἸΣχύπφειον δὲ λαβὼν δέπας. ἔμμετρον ὡς τριλάγυνον, 
σεν ἐπ ΜΗ͂ΝΕΣ τό δὰ οἱ παρέϑηχε Φόλος χε: 

, ράσας. 
καὶ προ δ᾽ ἐν "““μφιτρύωνι οὐδετέρως: εἴρηκε. 

100.. Πάγυνον δὲ ἐιετῥοὺ λέγουσιν εἶναι ὄνομα παρὰ 
τοῖς “Ελλησιν, ὡς χοὸς χαὶ κοτύλης" χωρεῖν δ᾽ αὐτὸ κο- 

τύλας ᾿Αττιχὰς δώδεχα. χαὶ ἐν Πάτραις δέ φασι τοῦτ᾽ 
εἶναι τὸ μέτρον τὴν λάγυνον. ἀρδενιχῶς δὲ εἴρηκε τὸν λά- 
γυνον Νικόστρατος μὲν ἐν ᾿ Ἐχάτῃ 

6 “Τῶν κατεσταμνισμένων 
ἡμῖν λαγύνων πηλίχοι τινές; Β. Τρίχους. 

καὶ παλιν 

Τὸν μεστὸν ἡμῖν φέρε λάγυνον. 
καὶ ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ Κλίνῃ 

Καὶ δυσχερὴς λάγυνος οὗτος πλησίον 

ὄξους. 

Δίφιλος ἐν ““νασωζομένοις τ 
“Ἵάγυνον ἔχω χεγὸν, ὦ ὠ" γραῦ , ϑύλαχον δὲ μεστόν. 

“Δυγχεὺς δ᾽ ὁ Ζάμιος ἐν τῇ πρὸς Διαγόραν ἐπιστολῇ γρά- 
φέν ., Καϑ' ὃν χρόνον ἐπεδήμησας ἐν “Σάμῳ, Δ ιο)Ήρα, 

5 χἀχροϑίνια] κἀκροϑθοίνια Ῥ' ἈΘΒΟΙΥΨΙΙ Ὑϑυβαπι ΔΙ ΘΙῸΠΙ 
δίία!ε ἘΠαβίδί 5 Ρ. 1775, 22. Στησίχορος] ΕΣ Ρ. 499 6." 
σκύφειον ϑομυνοῖθη. σχυφίον ΡῬΥΤ.. ᾿ 

499 Ὁ. -Σχύπφειον Οαβαυοπιιβ. σκυφίον ῬΥΙ, τριλάγυνον] 
τριλάγωνον Β. πῖεν Ψ],. πὶ ΑΟΡ. πὸ Β.΄ Φόλος) λόφος Ὁ. 

δὲ ἀμφιτρύωνι Β, φασι αβαιθοπαϑ. φησν, ΡΥ͂Τ). οπι. Ὁ. 
τὴν λάγυνον ΑΒΌΡ. τὴν λάγανον Ὑ].. “Νικόστρατος μιὲν] μὲν᾽ 

οι, Β, Ἐρϊζοπιο Νικόστρατος λάγυνος τρίχους. ἘΧ ΒΊΡΒΣ “Ἐκάώτῃ λά- 

γυνον ῬΘΙ ΘΓΓΟΡΘΠῚ πη ποῦ ΡΟ ΠΧ Χ, 72. 
499 ς. Ῥοβὲ πηλύτιον 'π Πἰδγ185 σορϑεϊέα ἀρσενικῶς δὲ εἴρηκε τὸν λά- 

γυνον ΤΘοΐθ βἴϑοῖξέ δοδυν οι ἢ, τινές τρίχους ΑΒ οἱ οοᾶθχ Βοπιᾶ- 

πὰ5 1 ᾿δοίϊοηῖθυ5 Δορίδἠ 8. τινὲς τρίχουν ἴω. οπι. ΡΥ. ᾿ ἐπιγραφο- 

μένῃ οἷα, Β.. δίφιλος δ᾽ Β. Αθεναΐ δ΄. Ῥγπορὶ Ἰοουπι οηι. Ὁ. 

7ράφεν οι. Β. ἐν Σάμῳ] ἐν οὐι. Β. 
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πολλάχις οἶδά σϑ παραγινόμενον. "εἷς τοὺς παρ᾽ ἐμοὶ πότους, 
ἐν οἷς λάγυνος, χατ᾽ ἄνδρα κείμενος οἰνοχοεῖτο πρὸς ἢδο-- 
γὴν διδοὺς ἑκάστῳ ποτήριον.“ ᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἐν τῇ Θεῖ- 
ταλῶν πολιτείῳ ἐμ θα λέγεσϑαί φησιν ὑπὸ Θετταλῶν 

τὴν λάγυνον. καὶ “Ριανὸς ὃ ἐποποιὸς ἐν ἐπιγράμμασιν. 
ἍἭμισυ μὲν πίσσης κωνίτιδος, ἥμισυ δ᾽ οἴνου, 

᾿Αρχῖν᾽, ἀτρεχέως ἥδε λάγυνος ἔχει. 
λεπτοτέρης δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ἐρίφου χρέας" πλὴν ὃ᾽ γε 

᾿ πέμψας ᾿ 

αἰνεῖσϑαιν πάντων ἄξιος Ἱπποκράτης. 
οὐδετέρως δὲ Δίφιλος ἐν “Αδελφοῖς εἴρηκεν 

ΕΠ) τοιχωρύχον 
ἐχεῖνο καὶ τῶν “δυναμένων, λαγύνιον 
ἔχον βαδίξειν εἰς τὰ γεύμαϑ' ὑπὸ μάλης; 
καὶ τοῦτο πωλεῖν, μέχρι ἂν, ὥσπερ ἕν ἐμέν 

εἷς. λοιπὸς ἢ κάπηλος ἠδικημένος 
ὑπ᾽ οἰνοπώλου. 

τὸ δ᾽ ἐν Γηρυονηίδι “Στησιχόρου ," Εμμέτρον ὡς τριλάγυ- 
γον’ τὴν τῶν τριῶν γενῶν ἀμφιβολίαν ἔχει. ᾿Ερατοσϑένης 
δέ φησι λέγεσθαι τὴν πέτασον καὶ τὴν στώμνον ὑπό τινων. 

101. Τὸ δὲ σκύφος ὠνομάσϑη ἀπὸ τῆς σχαφίδος. 
καὶ τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὁμοίως ἀγγεῖον ξύλινον στρογγύλον, 
γάλα καὶ ὀρὸν δεχόμενον, ὡς καὶ παρ᾽ ᾿Ομήρῳ λέγεται 

499 ἃ. "“Αριστοτέλης δ᾽} δ᾽ οπι. Β. “Ῥιανὸς1 Ἀπέβοϊορ.. Ρα- 
1δί. νοὶ. Π. ν. 7823. Ὑ, 1. κωνέίτιδος Τουρῖ5 Επιοπά, νοὶ, 111... 
Ρ. 12ὅ. ΓΙΥΡΙῚ κωπέτιδος, ν. 2. ἀρχινεατρεκέως ΒΡΥ. Ζέφιλος͵ 

ἐν] ἐν οἱ. Β, εἴρηκεν ὁπ]. Β, 

499 6. ΒΙΡΆΠῚ ἐταρταθηέαπι οπὶ. Ο. Ψ. 1. τοιχωρύχον ῬΥΨΤ,. 
τυχωρύχον Ἀ. τὐχώρυχον Β, ν. 2. δυναμένων ῬΥ͂. δυνομένων Βα-" 
511, 1, δά. φυοά πἰδὲ} αποίαίαπι οχ ΑΒ. λαγύνιον ὁχ ΒΟΟΊΙΘοΟΟ- 
δίζυ!ε ΡΟΠΧχ Χ, 72. Υ. 4. μέχρι ἈΡ. μέχρις Ψ1,. τὸ δὲ 
παρὰ οστησιχόρῳ ἔμμετρον ὡς τριλάγυνον τὴν τῶν τριῶν --- Ὁ, Τηρυο- 

νηΐίδι Ἑϊονίησα ΟὈδογναΐί, Ρ. 302. γηρυονίδῃ Ψ].. γηρυονίδι ῬΡ. Θιοά 
βΒοαπθθαίαν λαγύνοις ἀο]θηάσπι νἱάϊέ Οαϑαιθομι8. τριλάγυνον 

ΑΒῸ οὲ 499 ". τριαλάγυγνον ΡΥ}, ἀγγεῖον δἀ 4. ΒΟΡ εἰ Ἐπϑέα- 

{8185 Ρ. 1775, 20. οπι. 1. : 

499 ἢ, ὀρὸν ΒΡ οἐ Ἐιβέδεμ᾽α5. ΒοΡΙθο θαἐαγ ὀρρὸν,. ὡς καὶ] 
καὶ οι. Β, “μήρῳ] Θάν88.,) 222. λέγεταν οπι, Β. 
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Ναῖον δ᾽ ὁρῷ ἄγγεα πάντα ὦ 
τ ψαυλοί τε σχαφίδες τε, τετυγμένα;, τοῖς ἐνάμελγεν. 

εἰ μὴ σχύφος: οἷον σχύϑος τις, διὰ τὸ τοὺς σχύϑας πε- 
θαιτέρω τοῦ δέοντος μεϑύσκχεσϑαι. “ερώνυμος δὲ ὁ “Ῥόδιος 
ἐν τῷ περὶ -“μέϑης καὶ τὸ μεϑύσαι σχυϑίέσαι. φησί" συγ- 

δοογενὲς γὰρ εἰναι τῷ φ τὸ ὃ. ὕστερον δὲ κατὰ μίμησιν εἰρ- 
γάσαντο χξ ἐραμέους τε χαὶ ἀργυροῦς. σχύφους. ᾿ὧν πρῶτοι 
μὲν ἐγένοντο 'καὶ κλέος ἔλαβον οὗ Βοιώτιοι" λεγόμενοι, χρη- 
σαμένου διὰ τὰς στρατείας πρώτου Ἡρακλέους τῷ γένει" 
διὸ καὶ Ἡρακλεωτικοὶ πρός τινων καλοῦνται. ἔχουσι μέντοι 
πρὸς τοὺς ἄλλους διαφοράν" ἔπεστι γὰρ ἐπὶ τῶν ὥὦτων 
αὐτοῖς ὃ λεγόμενος. ἩἩράκλειος δεσμός. μνημονεύει δὲ τῶν 

Βοιωτιχῶν σκύφων Βαχχυλίδης. ἐν᾿ τούτοις, ποιούμενος τὸν 
ν» λόγον πρὸς τοὺς Διοσκόρους, καλῶν αὐτοὺς ἐπὶ ξενίᾳ 

Οὐ. βοῶν πάρεστι σώματ᾽ οὔτε. χρυσὸς ' 
οὗτε πορφύρεον τάπητες, ἀλλὰ ϑυμὸς εὐμένης᾿ 

Μοῦσά τε γλυχεῖα καὶ οιωτίοισιν 
ἐν σχύφοισιν οἶνος ἡδύς. ! 

διήνεγκαν δὲ μετὰ τοὺς Βοιωτίους οἱ Ῥοδιαχοὶ λεγόμενοι, 
Δαμοχράτους δημιουργήσαντος. τρίτοι δ᾽ εἰσὶν, οἱ Συραχό- 
αιοι. χαλεῖται. δ᾽ ὃ σκύφος ὑπὸ ᾿Ηπειρωτῶν, ὡς φησι 
“Σέλευχος, λυρτὸς.. ὑπὸ δὲ Μηϑυμναίων, ὡς Παρμένων 

φησὶν ἐν τῷ περὶ διαλέχτου,. σχύϑος. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ 

ἃ Δερκυλίδας ὃ ““αχεδαιμόνιος ΣΙχύφος, ὡς φησιν [Ἔφορος 

ὕγαῖον οχ Ἠομιοτο ἄραϊ, νέον ΑΒΥΨ. νᾶων (510) 1.. ὀρῷ] ϑδ0156- 

βαΐαν ὄρῳ- σκαφέδες τε] τε οπι. ΒΡ. σχύϑος τις} σχύϑος τὸ 

Ὁ εὐ Επυβέδίῃϊαβ Ρ. 1775, 27. καὶ τὸ μεϑύσαι] εἰς τὸ μεϑύσαι 3. 

τῷ φ τὸ 9] τὸ φ τῷ 9. Β.. 
500 ἃ. Βοιώτιος ϑοινυν οῖρῃ. ᾿μοροραξαν ἀβοιώϊοὶ οἕ; ἡϑομδυνι 6ρῖ- 

ἔοτηθ οὐ Εϊπιδέδεἶτι5. Ῥ. 1778, 80, Οπΐ580. λεγόμενου» λεγόμενον 

ἡρακλεωτικοὶ ΡΎΤ,. ἡρακλεωτικοὶ οπι. ΑΒ εξ Θρϊξοπιθ. μέντοι] δὲ 
καὸ ΘΡΙΓΟΠΙ6. μνημονεύει δὲ τῶν Βοιωτικῶν σκύφων ὁπ. Β. 
ἂν τούτοις οπι. Β. πρὸς τοὺς] τοὺς οπι., Β. διοσκόρους Β» 

διοσκούρους ΡΤ. Οοηῇ, δά ΤΥ. ἡ. 184 ἢ. 
800 Β. ξενίᾳ] φησὶ ααὰ. Β. Ψ. 2: ἀλλὰ] ἄλλος Β. 

γ΄. 3. Βοιωτίοισιν] βοιωτέ εἶσιν ΒΒ... συρακύόσιον ΛΒ, συρακούσιου 
ΡΥΙ.. λυρτὸς}) Τὐυιδέαί 5 Ρ, 1770, 32.. “Ιερκυλίδας] δοιῖ- 

θορθαίαν “ερκυλλίδας πϊς δὲ ἰηἴτγα, 
800 ο, “Σικύφος) σκύϑος Ὁ οἐ Ἐπιβέαξῃ 5 Ρ 1779, 9. Ῥερορέιϑ. 
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ἐν τῇ ὀχτωχαιδεχάτῃ λέγων οὕτως » “Ταχεδαιμόνιοι. ἀντὶ 
Θίβρωνος Δερκυλίδαν ἔπεμψαν εἰρ' τὴν "Ἡσίαν, ἀχούοντες 

ὅτι πάντα πράττειν εἰώϑασιν οἱ περὸὴ τὴν ᾿Ασίαν βάρβα- 
θοι μετὰ ἀπάτης καὶ δόλου. διόπερ 4:ρκυλίδαν. ἔπεμψαν, 
ἥκιστα νομίζοντες ἐξαπατηϑήσεσϑαι" ἦν γὰρ οὐδὲν ἐν τῷ 
τρύπῳ «“Τακωνικὸν οὐδ᾽ ἁπλοῦν ἔχων. ἀλλὰ πολὺ τὸ πα- 
ψοῦργον καὶ τὸ βηρμέδερι διὸ καὶ Σχύϑον αὐτὸν οἱ “αχε- 
δαιμόνιοι προσηγόρευον." 

ἃ 102. 11.58.41714.. “Αἀμύντας ἐν. τῷ πρώτῳ τῶν τῆς 

᾿4σίας σταϑμῶν περὶ τοῦ ἀξρομέλιτος καλουμένου διαλε- 
γόμενος γράφει οὕτως «οἷΣὺν τοῖς φύλλοις δρέποντες συντι- 

ϑέασιν εἰς παλάϑης. “Συριαχῆς τρόπον πλάττοντες, οἱ δὲ 

σφαίρας ποιοῦντες. καὶ ἐπειδὰν μέλλωσι προσφέρεσϑαι, 

ἀποχλάσαντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τοῖς ξυλίνοις ποτηρίοις, οὖς 
᾿ καλοῦσι ταβαίτας, προβρέχουσι χαὺ διηϑήσαντες πίνουσι. 

καὶ ἔστιν ὅμοιον ὡς ἄν τις μέλε πίνοι διείς" τοῦτο δὲ καὶ 
πολὺ ἥδιον." 

ΤΡΑ͂Ι' ἘΖΑἉΑ͂ΦΟΣ. οὕτω τινὰ καλεῖται ποτήρια, ὧν 
6 μνημονεύει 'Ἄλεξις μὲν ἐν Κονιάτῃ 

᾿Κυμβία, 
φιάλαι, τραγέλαφοι, κύλικερ. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Κατακολλωμένῳ 
᾿4λλ᾽ εἰσὶ φιάλαι πέντε, τραγέλαφοι δύο. 

Μένανδρος δ᾽ ἐν “4λιεῖ φησι ,9 Τραγέλαφοιυ, λαβρώνιοι. « 

ἁἀντιφάνης Χρυσίδι 
:Σαπροπλούτῳ δ᾽, ὡς λέγουσι, νυμφίῳ, 

δυΐοπι δὲ Αἰμοπαθὰβ ᾧγανδ βογίρέυτα : πᾶπι Σίσυφος ὨοΙον ἄδ0 

ΟΟΡΠΟΙΘη ἔπϊέ, 46 40 ΥὙἱάθ ἀπποίβδεϊοπ π). λέγων οὕτως οπι. Β; 
Θίβρωνος) ϑογιθοθαίαν Θύμεβρωνος. ψομίζοντες) νομέζοντας Β. 

800 ἀ. ταβαίτη : ξύλινον ποτήριον. καὶ τραγέλαφος δὲ, καὶ τριήρης 

καὶ ὕαστικόν Θρ᾿(οπη6. ἐν τῷ πρώτῳ] ἐν αὶ Β. γράφει οὕτως 
φησὶν Β. Συριακῆς ἴῃ Β ἃ δδάθδπι τχᾶπι ΞΡ βοχὶρέιπι συχῆςο 

Ψιάδ ἃπποίδεϊοποπι. οὕτω ΑΒ. οὕτως ΡΥΤ,. 
800 6. ὧν μνημονεύει ὁπι. Β. "ἄλεξις ονιάτην ζαΌαΐδπι 

Ἀπιρμϊαϊ ἐσθ! ΡΟ αχ ΨΠ, 125. μὲν ὁπ, Β. δ΄ ἐν ομι, Β. 
ΜΚατακολλωμένῳ ϑομινοῖρη. Τιοροθαΐαῦ Μηεταπολλωμένῳ. 

Μένανδρος] Ῥ. 12. δ᾽ ἐν ομ. Β. λαβρώνιοι] λαβρώνια ν. 484 ἃ. 

-«Χρυσίδι χρύσιδι Ῥ. ν. 1. σαπροπλούτῳ ΛΗΡ, σαπρολούτῳ 
νΙ,, Βαυά ἀιθίο ογοσο ἐγροίπεοίδον 
ΑὙΉΕΝΆΕΟΒ, Π]ν 72 
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. κεχτημένῳ τάλαντα, παῖδας, ἐπιτρόπους, ᾿ 
ζεύγη, καμήλους, στρώματ᾽ ξ ἀργυρώματα, 

φιάλας ὶ τριήρεις ᾧ τραγελάφους, “καρχήσια, 

ἔ γαυλοὺς ὁλοχρύσους, πλοῖα. τοὺς χάδους μὲν οὖν 
χαλοῦσι γαυλοὺς “πάντες οἵ προγάστορες. 

ΤΡΙΗΡΗ͂Σ. ὅτι καὶ τριήρης εἶδος ἐκπώματος, ᾽Επί- 

γνιχος ἐν “Ὑποβαλλομέναις δεδήλωχε. προείρηται δὲ τὸ μαρ- 
τύριον. 

ΥὙΣΤΙΑ͂ΚΟΝ. ποτήριον ποιόν. ἹΡίνϑων ἐν ᾿ Ἡρακλεῖ 
Εν ὑστιακῷ τε καϑαρὸν ἐλατῆρα 

χκαϑαρῶν τ᾽ ἀλήτων ᾿κἀλφίτων ἀπερρόφεις. 
103. ΦΙάΖΗ. Ὅμηρος μὲν, ὅταν λέγῃ 
-ἠμφίϑετον φιάλην ἀπύρωτον ἔϑηχε. 

8.01 καὶ Χρυσὴν φιάλην καὶ δίπλακα δημὸν, οὐ τὸ ποτήριον 
λέγει; ἀλλὰ χαλκεῖόν τ ἐχπέταλον λεβητῶδες, ἴσως δύο 
ὦτα ἔχον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. Παρϑένιος δ᾽ ὃ τοῦ 
Διονυσίου ἀμφίϑετον ἀκούει τὴν ἀπύϑμενον φιάλην. “πολ- 
λόδωρος δ᾽ ὁ ᾿4ϑηναῖος ἐν τῷ περὶ τοῦ χρατῆρος ῥησει- 
δίῳ τὴν χατὰ τὸν πυϑμένα κὴ δυναμένην τίϑεσθϑαι. καὶ 
ἐρείδεσϑαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ στόμα. τινὲς δέ φασιν, ὃν τρόπον 
ἀμφιφορεὺς λέγεται ὁ ἀμφοτέρωϑεν ᾿ χατὰ τὰ ὦτα δυνά- 

» μενος φέρεσθαι, οὕτω καὶ ἀμφίϑετον. φιάλην. "Ἀρίσταρχος 
δὲ τὴν δυναμένην ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν τίϑεσθαι, 
χατὰ τὸν πυϑμένα χαὶ κατὰ τὸ στόμα. Διονύσιος δ᾽ ὁ 
Θρᾷξ τὴν στρογγύλην, τὴν ἀμφιϑέουσαν χυκλοτερεῖ τῷ 
σχήματι. ᾿Ασχληπιάδης δ᾽ ὃ Μυρλεανὸς .. Η μὲν φιάλη 

Υ. 4. τριήρεις] τριήρης Β. 
500 ἢ. Τριήρης Β4511, 1,. τριήρεις ΡΥ͂. καὶ τριήρης Β451}. Γ,. 

καὶ τριήρης ΡΥ, ἐπίνικος ῬΥΙ, τϑοίθ: υἱάθ Ρ. 497 ". εὔνικος ΑΒ. 
ἐν οπι. Β. “στιακον] ὕαστιχόν Ὁ οἱ ορϊέοπιθ Ηοοβομ 611. Η65ν- 
εἰὰ5 ὑστιακκὸς: ποτήριον ποιόν. ᾿Ιταλιῶται. Φιάλη] ῬΙυγα οχΧ 

δος Ιο60 ρΡϑέϊε Επδβέδεμειβ Ρ. 1300 ἱπῖ. "᾿αἀμφίϑετον] Πα ψ, 270. 

501 4. Χρυσὴν] Ια. ψ, 243, δίπλακα κάδημον ΒΡ. 

χαλκεῖόν τι ἐκπέταλον ϑδοιννοῖρη, χάλχεόν τὸ ἐχπέταλον Ὁ. χάλκεόν τὺ 

καὶ ἐχπέταλον ῬΨΙ,.. Ο(οπῇ, Ρ. 468 6. 5801] οε. ῥησειδίῳ Ἠδνπῖι5 
δ Αρο!οάογ, νο]. 1. Ρ. 458. Τἰδτὶ ψάροκιυ μὴ δυναμένην) 
μὴ ὁπη:. Β. - κατὰ τὸ] καὸὺ τὸ Β. 

501 ". ἀμφίϑετον τὴν ἀμφέϑετον Β. 
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(φησὶ) κατ᾽. ̓ ἀντιστοιχίαν ἐστὶ πιάλη, ἡ, τὸ. πιεῖν ἅλις 
ἔχουσα" μείζων. γὰρ τοῦ πόκηρίου. ἢ δὲ [ἀμφίϑετος χαὶ] 

ἀπύρωτος ἡ Ψυχρήλατος, ἢ ἐπὶ. πῦρ οὐκ ἐπιτιϑεμένη" χα- 

ς ϑότι χαὶ λέβητα καλεῖ ὃ ριηαῆς τὸν μὲν͵ ἐμπυριβήτην, 
τὸν δὲ ἄπυρον" 

'ΚΑϑ Νὴ λέβητ᾽ ἄπυρον. βοὸς ἄξιον ἀνϑεμόευτα. 
τὸν δεχόμενον ἴσως. ὕδωρ. ψυχρὸν, ὥστε χαὶ τὴν φιάλην 
εἶναι χαλκείῳ προσεοιχυΐαν. ἐχπετάλῳ δεχομένην ψυχρὸν 
ὕδωρ. τὴν δ᾽ ἀμφίϑετον͵ πότερα "δύο βάσεις ἐ ἔχειν δεῖ νομί- 
ξεῖν ἐξ ἑκατέρου λῶν ἢ τὸ μὲν ἀμφὶ σημαίνει τὸ περὺ, 

τοῦτο δ᾽ αὖ τὸ περιττόν: ὥστε. λέγεσθαι τὴν περιττῶς 

πεποιημένην ἀμφίϑετον, ἐπεὶ τὸ ποιῆσαι ϑεῖναι πρὸς τῶν 

ἀ ἀρχαίων ἐλέγετο. δύναται δὲ καὶ; ἡ ἐπὲὶ τὸν πυϑμένα χαὶ 

τὸ στόμα τιϑεμένη" ἢ δὲ τοιαύτῃ ϑέσις, τῶν φιαλῶν ᾿ω- 

γική ἔστι χαὶ ἀρχαία. ἔτι γοῦν καὶ νῦν οὕτω "Μασσαλιῆται 
τιϑέασι τὰς φιάλας ἐπὶ πρόσωπον. π΄ , 

104. Κρατίνου δ᾽ εἰπόντος ἐν Ζραπέτισι 
Ζ4έχεσϑε φιάλας τάσδε βαλα γειομφάλους" 

᾿Βρατοσϑένης ἐν τῷ ἑνδεχάτῳ περὶ κωμῳδίας τὴν λέξιν 

ἀγνοεῖν φησι “Τυκόφρονα» τῶν “γὰρ φιαλῶν οἱ ὀμφαλοὶ 
χαὶ τῶν βαλανείων οἱ ϑόλοι παρόμοιοι" εἰς δὲ τὸ εἶδος 
οὐχ ἀρρύϑμως παίζονται. ἀν θαι: δὲ χαὶ Διόδωρός φησι, 

ε φιάλαι ποιαὶ, ὧν ὃ ὀμφαλὸς παραπλήσιος ἡϑμῷ. ἣ δὲ. 

ἹΜυρλεανὸς ᾿σχληπιάδης ἐν τοῖς σε Τθὰ -Κρατίνου »»Βαλα- 

νειόμφαλοι ( φησὶ) λέγονται, ὅτι οἱ ὀμφαλοὶ αὐτῶν χαὶ 

τῶν. βαλανείων. οἱ ϑόλοι ὅμοιοί εἰσιν.“ καὶ 4: Ὄυμουοι δὲ 

.«“ῃ 

ἀμφίϑεϊος καὶ, αὰδθ οἰϊαπι ορ᾽ζοπιθ παρ οὲ, βθοαβὶξ βομνεἶβῖν, 
ἢ ἐπὶ ἢ ἐπὶ σαβᾶυθδοῦῦβ, Ἐαβίθιμία5. Ρ. 1900, 2. φιάλη ἀπόνοξός 
ἡ ἐπὶ πῦρ οὐκ ἐπιτιϑεμένη, ἢ ψυχρήλάτος: 

501 ς, ἐμπυριβήτην Ὁ, ἐνπυριβήτην ΡΥ͂Τ.. Ἐπ5ὲ ΠΙαᾶ. ᾧ, 702." 
ἄπυρον Ὁ. ἀπύρωτον ΡΥ͂Ι,, Κὰδ δὲ] Πα, ψ, 88. Κὰδ δὲ 
λέβητ᾽ ἄπυρον οτη. Β. αὖ τὸ Ο. αὐτὸ ΡΥΨΤΠ,. ᾿ 

501 ἃ. τοιαύτη ϑέσιςἿ τοιαύτη ϑέσεις Β. οὕτω Β. οὕτως ΨΥ... 

ἸΠασσαλεῆται 1.. μασσαλιῶται ΟΡΥ͂. Θοπέ δά Χ, Ρ. 429 ἃ. 

δέχεσθε Α οὐ νΡ- 801 ἢ. δέχεσοϑαν ΡΥῚ,. οπι. οι ' τὸ οἴδος οὐκ 
ἀρύϑμως Β, δούϑμως οἔΐατῃ Ῥ. 

ΟῚ 6. διόδωρος ΑΒΡ. ἡρόδωρος 1. “Ἰοῖαπι Ἰοοαπι οι, Ὁ, 
ἡϑμῷ Τὶ. ἐσϑμῷ ΡΥ. ᾿Ασκληπιάδης οἱ. Β. 

φροῦδα 
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τὰ αὐτὰ εἱπὼν ᾿παρατίϑεται “υχόφρονος οὕτως ἔχοντα 
,᾿Δπὸ τῶν ὀμφαλῶν τῶν ἐν ταῖς γυναικείαις πυέλοις, ὅϑεν 
τοῖς σχαφίοις ἀρύουσι." Τίμαρχος δ᾽ ἐν τετάρτῳ περὶ τοῦ 
᾿Ερατοσϑένους “Ἑρμοῦ »Πεπαῖχϑαί τις ἂν οἰηϑείη (φησὶ) 

ἔ τὴν λέξιν, διότι τὰ πλεῖστα τῶν ᾿᾿ϑήνησι βαλανείων κυ- 
χλοειδῇ ταῖς χατασχευαῖς ὄντω τοὺς ἐξαγωγοὺς ἔχει κατὰ 
μέσον» ἐφ᾽, οὗ χαλκοῦς ὀμφαλὸς ἔπεστιν.’ Ἴων δ᾽ 
᾿Ομφάλῃ 

ἯΡ' ἐχφορεῖτε παρϑένοι κύπελλα καὶ 
μεσομφάλους. 

οὕτω δ᾽ εἴρηχ8 τὰς βαλανειομφάλους, ὧν Κρατῖνος μνη- 

μονεύεν 
4έχεσϑε φιάλας τάσδε βαλανειομφάλους. 

χαὺ Θεόπομπος δ᾽ ἐν ᾿Δλϑαίᾳ ἔφη 
502 «Μαβοῦσα πλήρη χρυσέαν μεσόμφαλον 

φιάλην. Τελέστης δ᾽ ἄκατον ὠνόμαζέ γιν. 

ὡς τοῦ Τελέστου ἄχατον τὴν “φιάλην εἰρηκότος. Φερεχρά- 
της δὲ ἢ ὃ πεποιηκὼς τοὺς εἰς αὐτὸν ἀναφερομέγνους Πέρ- 

σας φησὶ 
“Στεφάνους τε πᾶσι “κὠμφαλωτὰς χρυσίδας. 

105. ᾿4ϑηναῖοι δὲ τὰς μὲν ἀργυρᾶς φιάλας ἀργυρίδας 
λέγουσι, χρυσίδας δὲ τὰς χρυσᾶς. τῆς δὲ ἀργυρίδος φιάλης 

» Φερεχράτης μὲν ἐν Πέρσαις οὕτως μνημονεύει 
Οὗτος σὺ. ποῖ τὴν ἀργυρίδα τηνδὶ φέρεις 

«Τυκόφρονος} τὰ «Ἰυκόφρονος Τουρίυ. ἀρύουσι 1,. ἀροῦσι ῬΥ͂. 
ἀροῦσιν Β. 

901 ἢ. τοὺς ἐξαγωγοὺς ΑΒΡΥ͂. τὰς ἐξαγωγὰς Τὶ, εἰ ἘΠυβέαί᾽ι5 Ῥ.΄ 

του 

1261, 23. οὐδ σεν Ο. Μνἱάρίυν ἱρίεαν Οαβαυθοη8 Βοῦρα ΓΔ ηΙ 
ϑδπι Ἔχ δρὶίοπιθ ΗΟ Θβο 61} βαπιρβῖββθ. ἐφ᾽ οὗ ΡΥΙ,. ἀφ᾽ οὗ 
ΑΒΟ,. ὅϑει ροϑυϊέ Ἐπδβίδίβέι. δ᾽ ἐν οπι. Β. , ἔτ᾽ ΑΒΟῸ εοὲ 
Ἐπιβέβεμιβ, εἶτ ΡΥ]. οὕτω Β. οὕτως ΡΥΠ.. ὧν Κρατῖνος --- 

φιάλας τάσδε οπι. Ῥ. Ζέχεσϑε] δέχεσθαι Β. Οοπῇ, δὰ Ρ. 501 4. 
᾿Αλϑαίᾳ δομυνεῖρῃ. ἄλθαι ΑΒ. ἄλθαις ΡΥΠ.. ἙΠΟοροπιρὶ Ιοουΐπι 

οπι. Ὁ. 

502 ἃ. Υ. 1. κι Ιουδου δὶ Μοοτγι Ρ. 413. ΓΙΡΥΙ χρυ- 
σέων. ν, 2. Τελέστης οἴ Τελέστου (ἀβαιιθδοὴ.8, τελεστὴς δὲ τελε- 
στοῦ ΡΥ͂Ι,. ᾿ἄκατον ὈΪ5 Ρογϑόπυϑ. Τιϊδεὶ ἄκρατον. ὠνόμαξζέ 

»ιν ῬΟΓδβοπιιβ, ὠνόμαζεν ἵν᾽ ΑΒΡΙ,, ὠνόμαζεν οπιΐ850. ἕν᾽ Υ, 
“ερεχράτης μὲν) μὲν οηι, Β, οὕτως μνημονεύειν Ὁηϊ. Β, 



14 1127 

χρυσίδος δὲ Κρατῖνος ἐν Νόμοις 
Χρυσίδι σπένδων γέγραφε τοῖς ὄφεσι πιεῖν διδούς. 

καὶ Ἕρμιππος ἐν Κέρκωψιε. 
Χρυσίδ᾽ οἴνου πανσέληνον ἐχπιὼν ὑφείλετο. 

ἐκαλεῖτο δέ τις καὶ βαλανωτὴ φιάλη, ἧς τῷ πυϑιμένι χου- 
σοῖ ὑπέχειντο ἀστράγαλοι. “ῆμος δὲ ἐν Δήλῳ ἀναχεῖσϑαί 
φησι χαλχοὺῦν φοίνικα, Ναξίων ἀνάϑημα, [καὶ] καρυωτὰς ἰφκωὶ ῥάΖ. 

φιάλας χρυσᾶς. ᾿Αναξανδρίδης δὲ φιάλας 'ἄρεος καλεῖ τὰ ῇ ἐέρη ον ἐν 
ποτήρια ταῦτα. “Πἰολεῖς δὲ τὴν φιάλην ἀρακὶν καλοῦσι. ἐμέ γη ! 

106. ΦΘΟΙΣΣ. πλατεῖαι φιάλαι ὀμφαλωτοί. Εὔπολις 
Σὺν φϑοῖσε προπεπωχώς." ἔδει δὲ ὀξύνεσϑοαι, ὡς Καρσὶ, 
παισὶ, φϑειρσί. 

ΦΙΑΟΤΗΣΙΤΑ͂. κύλιξ τις, ἣν κατὰ φιλίαν προύπινον, 
ὡς φησι Πάμφιλος. Δημοσϑένης δέ φησι »»Καὶ φιλοτησίαν 
προὔπιγεν."" ΄άλεξις 

Φιλοτησίαν σοι. τήνδ᾽ ἐγὼ 
ἰδίᾳ τε καὶ κοινῇ χύλιχα προπίομαι. 

ἐκαλεῖτο δὲ χαὶ τὸ ἑταιριχὸν συνευωχούμενον φιλοτήσιον. 
᾿Αριστοφάνης ,, Ἑπτάπους γοῦν ἡ σχιά ᾿στὶν ἡ πὶ τὸ δεῖ- 
πνον". ὡς ἤδη καλεῖ μ᾽ ὁ χορὸς ὃ φιλοτήσιος.“ διὰ δὲ τὴν 
τοιαύτην πρόποσιν ἐχαλεῖτο χαὶ χύλιξ τ ὡς ἐν 
“Τυσιστράτῃ 

Δέσποινα Πειϑοῖ χαὶ χύλιξ φιλοτησία. 
ΧΟΝΝΟΙ͂. παρὰ 1 Ὀρτυνίοις ποτηρίου εἶδος, ὅμοιον 

ϑηρικλείῳ, χάλκεον" ὃ δίδοσϑαι τῷ ἁρπασϑέντι ὑπὸ τοῦ 
ἐραστοῦ φησιν ᾿᾿Ερμῶναξ, 

502 Ὁ. χρατῦνος ΑΡΥ͂, Κρατῖνος μνημονεύεν ἴ,. χρυσίδι] χρυ- 
σίδα Β. δυσίδι οοττιρία Ρ». 490 ἔς. γέγραφε] Μείτυπι γτοϑεϊέι 5 

δὶ δὲ ῬΓδθπία5. ϑοά νυἱάρίαν δα ἃ νυἱτϊαπι 'π6550. ὄφεσι] 

᾿ὄφεασι Β. καὶ “Ἐρμιππος] καὶ οπι, Β.. ἐχπιὼν»] πιὼν Ὁ. 

ἐκαλεῖτο δέ τις --- ΧΥΤΡΙΖῈΕΣ οτι. ΑΒΡΥΊ], Ἐχ ορίίομπι ῥγίπιαπι 

οἀϊαϊε σαβδυθοπιιβ ἱπ Απἰπιδᾶν, ρ. 819. 820. οοάϊοῖθαβ ἀδὰ5 Ηο6- 

ΟΠ ΘΠ πο δὲ ον! ηἶᾶπο. ἀρακὶν γ6] βογιρέατα γνϑὶ δοθθμπέα υἱέϊθ- 

50Ππι δ5ῖ, Ψιάο δηποίαί οηθηι. προπεπωκώς ΟΔΒΑΌΒΟΙα8. ΓΑΡῚῚ 

προσπεπτωχώς, Ζ4ημοσϑένης] Ῥ. 380, οχίτ, υδὶ φιλοτησίας. 
ΑἸοχιαῖβ ν. 2. κύλικα Ἰασοθβῖαβ. Γιορ θαι τὴν κύλικα. προπίο- 

᾿μαν δοδννοῖρῃ. Τιοροθαΐίαν προπίνομεν, χορὸς ἂυξ χρόνος Οαδβαῖ . 

Ῥοπαβ, 1ἱδτὶ χρόος. ἐν «Τυσιστράτη] Μ΄. 203. Χόννοι] Ἐπ-- 
βίαι δίυϑ Ρ. 1153, 42. ἙἙρμῶναξ  ϑοτιίθεμαίαν “Ἑρμώναξ. 
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ΧΑΜΚΙΔΙΚΑ͂ ποτήρια. Ἰσωδ ἀπὸ τῆς Χαλκίδος, τῆς 
Θρᾳκχικῆς εὐδοκιμοῦντα. 

107. ΧΥΤΡΙΖΔΕΣ: κα κ καὶ ὃ γε ἐναλεξι ἐν “Ὑποβολιμαίῳ 

᾿Εγὼ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως τέτταρα 
χυτρίδι᾽ ἀχράτου τῆς "αἱ ἀδελφῆς προσλαβὼν 
τῆς. τοῦ βασιλέως ταῦτ᾽ " ἀπνευστί τ᾽ ἐχπιὼν 
ὡς ἂν τις ἥδιστ᾽ ἴσον ἴσῳ κεκραμένον, 

5 καὶ τῆς ὁμονοίας, διὰ τί νῦν μὴ κωμάσω 

᾿ ᾿ ἄγευ λυχνούχου πρὸς τὸ τηλιχοῦτο φῶς; 
“Ἡρόδοτος δ᾽ ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν γόμον φησὶ 
ϑέσϑαι ̓ Αργείους καὶ «ἀϊγινήτας “ἀττικὸν μηδὲν προσφέρειν 
πρὸς τὰς ϑυσίας, μηδὲ κέραμον, ἀλλ ἐκ χυτρίδων ἐπιχω- 

ρίων τὸ λοιπὸν αὐτόϑι εἰναι 'σίνειν. χαὶ Μελέαγρος δῶ 

χκυνικὸς ἐν τῷ “Συμποσίῳ οὑτωσὶ γράφει., Κἀν τοσούτῳ 
πρόποσιν αὐτῷ βαρεῖαν διέδωκε, χυτρίδια βαϑέα δώδεκα." 

108.(ὡ. ΨΥΓΕῪΣ ἢ ΨΥΚΤΗΡ. “Πλάτων Συμποσίῳ 
»"Αλλὰ φέρε, παῖ, φάναι τὸν ψυχτήρα ἐχεῖνον, ἰδόντα 

αὐτὸν πλέον ἢ ὀχτὼ κοτύλας χωροῦντα. τοῦτον οὖν ἐμπλη-- 
σάμενον πρῶτον ΗΝ αὐτὸν ἐκπιεῖν ν ἔπειτα τῷ Σωχράτει 
κελεύειν ἐγχεῖν.“ς κςκ παραμηχύνειν ἐγχειροῦντος τοῦ 
᾿Αρχεβούλου, εὐκαιρότατα προχέων ὁ παῖς τοῦ οἰναρίου 

Ἀπέθ καὺ δ γε ἱπάϊοαν! ᾿ΔΟΙΠΔΤΩ, “ἄλεξις οχ ορίζοπηθ δἀάϊέμπι. 
ἐν “Τποβολιμαίῳ Ολδααθοπὰβ ὁχ Χ, Ρ. 4391 Ὁ. εβολιμαίῳ ἈΒ, 

ἐβολιμωῖος ῬᾺ ἐμβολιμαῖος ὙΠ... οπι. δρἰξοπιθ, Υ. 2. τῆς τ᾽ ἀδελι 
φῆς οηϊ. Ο. ΨοΥΒα5. ὃ. 4, οὲ αυϊηξὶ ἱπιζαπι οπι. Ὁ. Υ. ὃ. 
ἀπνευστί τ᾽ ἀρᾶϊ οχ 431. ΤΥ ἔχπνευστ᾽, Υ. 4. κεκραμένον ἴ.. 
πεχραμμένον ῬΥ͂. κεκραμένου ῬΟΙΒΟΠαΒ. 

002 ς. Ψ'΄. 6. λυχνούχου ῬοΟΓΒοπιι5, ΤιΟΡΘ δία λύχνου. τηλι-- 
κοῦτο ῬΟΥΙΒΟΠπιι5. τηλικοῦτον ΨΠ,. τηλικοῦτας (5810) Ρ. φῶς -- «Αϊγυ- 
γήτας ὁπι. Ρ, δ᾽ οἱ τῇ δὲ τῶν οπι. Β. πέμπτῃ] Οδρ. 88. 
πρὸς τὰς] εἷς τὰς Ὁ. τὰς ϑυοίας τὸ ἱρὸν Ἡοτγοἀοέμ8. 

ΜΜΕΙΘα δ Ὶ ἐδδεϊπιοπίθμι ὁπι. Ο. ἹΠελέαγρος] γρ. μελέαρχος ΤτιᾶΓΘῸ Ῥ᾿ 
οὑτωσὶ γράφει ὁπ. Β, χυτρίδια ΑΒΡ. χυτρίδα ΝΠ. 

Τίλάτων Συμποσίῳ) Ῥ, 218 6. 

ῦ02 ἃ. Ροβὲ χωροῦντα .5ῖ5 ροτοὶε Ο, ἄλεξις τρικότυλον ψυγέα. 

510 δείδπι Ἐϊπιβίδί 8 Ρ. 1632, 12. τοῦτον οὖν ἈΡΥ͂. τοῦτον μὲν 
οὖν 1,. ῬΙδίοπὶβ Ἰοου8 ἀδβίηϊξ ἀπ ἐγχεῖν. Ῥγοχίπια 4115 βουιρίο- 
ΤῚΒ. Βιπηξ νεῦρα ἴῃ ἱπιεῖο ἐπαποαία. Τδοιηδπι ἱπάϊοαγὶξ ΟαΒΔΌΒΟΠΙ8. 
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ἀνατρέπει τὸν ψυχτῆρα. “ ἌἌλεξις ἐν Εἰσοικιζομένῳ φησὶ 
η; Τρικότυλον ψυγέα.“" Διώξιππος Φιλαργύρῳ 

Παρ᾽ ᾿θλυμπίχου. δὲ “ϑηριχλείους ἔλαβεν ἕξ, 
ἔπειτα τοὺς δύο ψυχτῆρας. 

8 ἡκλόταινν: δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Χαλκεῖα φησι 
Τοῦτο δὴ τὸ νῦν ἔϑος, 

ἄκρατον, ἐβόων᾽ τὴν μεγάλην" ψυχτῆρά τις 

προὔπινεν αὑτοῖς , ἀϑλίους ἀπολλύων. 

᾿Επιγένης δ᾽ ἐν “Ἡρωίνῃ “καταλέγων πολλὰ ποτήρια καὶ 

τοῦ ψυγέως οὕτως μνημονεύει 
Τὴν ϑηρίχλειον δεῦρο καὶ τὰ “Ῥοδιακὰ 
'χύμισον λαβὼν τοὺς παῖδας. εἰσοίσεις μόνος 
ψυχτῆρα, κύαϑον, κυμβία. 

“Στράττις Ψυχασταῖς 

Ὃ δέ τις ψυχτῆρ᾽ » ὃ δέ τις κύαϑον 
χαλκοῦν χλέψας ἀπορῶν κεῖται, 

χοτύλη δ᾽ ἀνὰ χοίνικα μάττει. 

ἣ Ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿Ιππίσχῳ ψυχτηρίδιον χαλεῖ διὰ τούτων 

“Ἵπήντων τῷ ξένῳ 

εἰς τὴν κατάλυσιν ἡσόνην αἵ ἰϑων ἀνήρ- 

τοῖς παισί τ᾽ εἶπα, δύο γὰρ ἦγον οἴκοθεν, ̓  

άλεξις ἐν] ὃν οπι. Β, Ἑἰσοικιξομένῳ δοῖεν εἰρ!ι. 1,6 ρ᾽Θθ αἰ 

Οἱκιζομένῳ. φησὲ οπι. Β., ξῈ ἔπειτα τοὺς ϑομννοῖσι. ΓΙΌΣ 
ξξιτάτους, ἕξ εἴτα τοὺς (ἀβαιθοπυϑ. τοὺς ἀο]ομάππι., μἷδὶ διφυϊὰ ὁχ- 

οἰαϊέ,. δύο ψυχτῆρας] ψυχτῆρας β' Β. 

; 02 6. ένανδρος Ῥ. 170. δ᾽ εἰ τῷ ἐπιγραφομένῳ οτι. Β. 

Τοέσπι Ἰθοιπι ὁπ. Ὁ. Ψ. 3. αὐτοῖς ΒομεοίυΒ, ΠΥ 1 αὐτοὺς. 

ἀπολλύων Βοπεοἶα5. ἀπώλλυον Ψ].. ἀπώλυον Ῥ, δ᾽ ἐν οπϊ. Β.. 
χαταλέγων --- μνημονεύεν οτι. Β. Ἐρ᾿β π5. γϑυϑπὶ 3. ἀἰέα!ξ Ρ. 

409 ο. Σειράττις Τ,. στράτις ῬΥ͂. Ψ. 2. κύαϑον) σκύαϑον Β. 
ν. 3. χοτύλη δ᾽ Β. Τιοερεθαίαν χοτυλίδ᾽. ἀνὰ χοίνυκα] 

ἀναχοίνικα Β. 

802 ἢ. δ᾽ ἂν οτχ. Β. δὲ οπι1550 ἐν Ῥ. ψυκτηρίδιον καλεῖ διὰ 
“τούτων οι: Β., 6 ΑἸοχία!5. νϑυβῖθα5. πᾶθο πα]οῖ δριξοπιθ ψυκνή- 
ρἰδιόν τε δύ᾽ ὀβολοὺς ἄγων. Ψν. 2. ησόνην ' (Ν᾽ οθπϊυποίθ κατα- 

ολυσινησόνην) ἴ,.. Αδοδπέα οὐδέ Ῥ, ἡ συνῆν ατοέϊι5. ἱπ ΕΧΟΕΙΡΕ ΙΒ ̓ . 

557..,. φὄυἱ ἴῃ ργδθοθάθπί νοῦϑα τῇ ξένῃ βου ρβογδέ, Υ. 3. -- 8. 

αἰία!ε ΨΊ, Ρ. 230 ". ΨΥ. 3. δύο ΑΡ. δύω Ψ 1... 
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τἀχπώματ᾽ εἰς τὸ φανερὸν ἐχνενιτρωμένα 

ϑεῖναι. κύαϑος δ᾽ ἣν ἀργυροῦς, τἀκπώματα 

ἦγεν δύο δραχμὰς, κυμβίον δὲ τέτταρας, ᾿ 
ψυχτηρίδιον δὲ δύ᾽ ὀβολοὺς, Φιλιππίδου 

λεπτότερον. 

109. ἩΗρακλέων δὲ ὁ ᾿Εφέσιος ,; Ὃν ἡμεῖς » (φησὶ ψυ- 
γέα καλοῦμεν, ψυχτηρίαν τινὲς ἐνομάξουσιν. τ τοὺς δ᾽ .4τ- 
τιχοὺς χαὶ χωμῳδεῖν τὸν ψυγέω ὡς ξενιχὸν ὄνομα.“ Εὔ- 

φρων ἐν ᾿Αποδιδούσῃ 
᾿Επὰν δὲ καλέσῃ Ψυγέα τὴν ψυχτηρίαν, 
τὸ σευτλίον δὲ τεῦτλα, φαχέα τὴν φακῆν, 

τί δεῖ ποιεῖν; σὺ γὰρ εἶπον. Β. ὥσπερ χρυσίου 
φωνῆς ἀπότισον, Πυρχόϑεμι, καταλλαγήν. 

᾿Αντιφανης “ἱππεῦσι ; 
Πῶς οὖν διαιτώμεσϑα; τὸ μὲν ἐφίππιον 

στρῶμ᾽ ἐστὶν ἡμῖν, ὃ δὲ καλὸς πῖλος καλὸς 
ψυχτήρ. τί βούλει; πάντ᾽ ᾿μαλϑείας κέρας. 

ἐν δὲ τῇ Κάρνῃ σαφῶς δηλοῦται ὅτι τούτῳ ἐχρῶντο οἶνο- 
χοοῦντες κυάϑῳ. εἰπὼν γὰρ .,Τρίποδα χαὶ χάδον παρα- 
ϑέμενος ψυχτῆρά τ᾽ οἴνου μεϑύσχεται.““ ἐν τοῖς ἑξῆς 

ν. 4. τἀκπώματα ἵ,. τ΄ ἐκπώματα ΑΒΡΥ͂. εἷς τὸ φανερὸν --- ψυκτη-- 

ροἰδιόν τε δἀἀ. ΑΒΤ,. οπι, ΡΥ, Υ. 6. Ῥοβὲ τέτταρας ἱπίοτγίαν 
ἴσως ἑτέρας Ρ. 230. 

803 ἃ. Υ. 7. ψυχτηρίδιον Α΄ οἱ 2830, ψυχτήριον ἴ,. δὲ] 1,6- 
δοραΐαν τε. ΠΙυὰ δοῖν οῖρ. τοϑέϊξαιε 290., δὲ ραγέουϊα τη ΠΡ τις 
ΟΠιΪ5888. δύ᾽ δύο ΒΡ, δέκ᾽" 280. Εὔφρων Μοϊποκίὰβ. δά 
ἙΘφΡΠονΐοπ. Ρ. 37. 1,οσοθαίαν Εὐφορίων. εὐφορίων δ᾽ Β.᾿ ιν 
τὴν] δῖο οἰΐαπι Ὁ. τὸν 16 51586 οἵ γϑοία 16 ἴ556 γἱἀθίαν Ἐπιϑέδε 5, 
αυἱΐν. 1033, 13. βουῖθαῖ ὃ ψυχτηρίας ὡς χοχλίας. Ψ. 2. τεῦτλα] 

«ευτλίδα Β. ν. 3, ΓΑΡΥὶ εὖ. σὺ δοξννοῖθη, ααΐ ἴῃ ἱπιρογαέϊνο 
εἶπον δοσδηπξαπι πηπίαθαΐ, εἰπόν: 46 αὰο ὙΠῈ Βαιέπιαπη, δα Ῥ]αίομῖβ 
Ὠίάϊον. 1. ρῥ. 72. 

508 Ὁ. Ψ. 4. ἀπότισον ΑΡΥ. ἀπότισιν Τ,. Ἀπερμδηΐβ ν. 1. 
διαιτώμεσϑα Δ. διαιτώμεϑα ῬΥΙΩ. Ψ. 3. πῖλος Ψ1.. πιλὸς ΒΡ. 
παλὸς οηι. Β. Υ. 8. ᾿᾿μαλϑείας] ἀμαλϑίας Β. «Κάρνῃ) Καρίνῃ 
Ἐδθγιοῖα8. ΒΙΒΙΙοΙΝ. αν, νο]. 1. ρ. 748. (1. Ρ.. 416. Ηδι1}). 
κάδον Ἁ. κάδδον ῬΨΤ,. Απορμδηῖ8 νοῦθᾶ ποι ἱπέθρτα ἀρροβαϊέ Αἰ 6- 
Ὠδου8. ϑηξ 1|ἃ ΩΝ {ΤΙ ηχα ΓΟ πὶ ΘΙ] 18 6, ἅπ0 πῆρε τὸν 

δὲ χάδον ἔξω καὺ τὸ ποτήριον λαβών. . {ἮἣΝ δ 
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ο ποιεῖ αὐτὸν λέγοντα »Πότος ἔσται σφοδρότερος. οὐχοῦν, 
εἰ. φράσαι, τις, οὐκ ἔτι ἔξεστι κυαϑίέξειν γὰρ, τὸν δὲ κάδον 
ἔξω χαὶ τὸ ποτήριον λαβὼν ἀπόφερε τἄλλα πάντα." Διονύ- 
σιος δὲ ὃ τοῦ Τρύφωνος ἐν τῷ περὶ ὀνομάτων τὸν ψυγέα, 
φησὶν, ἐχάλουν οἱ ἀρχαῖοι δῖνον. Νίκανδρος δ᾽ ὁ Θυατει- 
ρηνὸς χαλεῖσϑαί φησι ψυχτήρια χαὶ τοὺς ἀλσώδεις καὶ 

συσχίους τόπους τοὺς τοῖς ϑεοῖς ἀνειμένους, ἐν οἷς ἐστιν 
ἀναψῦξαι. «Αἰσχύλος ᾿Νεανίσκοις 

«“ὔρας ὑποσχίοισιν ἐν ψυκτηρίοις, 
ἃ Εὐριπίδης Φαέϑοντι 

Ψυχτήρια 
δένδρεα φίλαισιν ὠλέναισι δέξεται. 

χαὶ ὃ τὸν «Αἰψίμιον δὲ ποιήσας, εἴϑ᾽ Ἡσίοδός ἐστιν ἢ 
Ἀέρχωψ ὃ Μιλήσιος, 

Ἔνϑα ποτ᾽ ἔσται ἐμὸν ψυχτήριον, ὄρχαμε λαῶν." 
110. 92,40.Σ. οὕτως ἐχαλεῖτο τὸ ποτήριον, φησὶ Τρύ- 

φῶν ἐν τοῖς ᾿Ονοματιχοῖς, τὸ. ἐπὶ τῷ σχολίῳ διδόμενον, 
ὡς ̓ Αντιφάνης παρίστησιν ἐν Δυνλαυδριων ᾿ 

{ι οὖν ἐνέσται τοῖς ϑεοῖσιν; Β. οὐδὲ ἕν, 
6 ἂν μὴ χεράσῃ τις. «4. ἴσχε. τὸν ὡδὸν λάμβανε, 

ἔπειτα μηδὲν τῶν ἀπηρ χαιωμένων 
τούτων περάνῃς, τὸν Τελαμῶνα, μηδὲ τὸν 
Παιῶνα, μηδ᾽ ᾿Αρμόδιον. 

᾿ 

503 σ. χυαϑίζειν γὰρ ΑΒΡΨ, χυαϑίζειν., καὶ Βα51}, 1,, 

χάδον Α, κάδδον ΒΡΥΨΓ,. δῖνον ΡΥΙ,. δίνον Ὁ. Ἰγίκανδρος 
δ᾽ δ᾽ οπι. Β. ϑυατειρηνὸς ΑΒΟ, ϑειατειρηνὸς ΡΥ͂Γ,. ψυκχτή- 

ρια ϑοιννοιρη. ψυχτῆρα ΒΡ. ψυχτῆρας ΟΥ̓Ι.. “«““ὕρας ψαΙοΚοπα- 
τῖβ δά ΕΓ ρ 415 Ηἱρροὶγέ. Ρ. 184 ΒΡ. σαύρας ΟΡΥ],, ὑποσκίοι-- 
σιν ΛΟ οὐ ἰδνὶ Οαβδυθοπίδπὶί, ὑπηχόοισιν ῬΥΙ,. ψυκχτηρίοις] 
ψυχτηρίοισιν ΒΡ, 

808 ἃ. Επιιριἀ 15. δὲ Ηρβιοαιὶ Ιο608 οπὶ. Ο, δένδρεα] δένδρη 

ΔΙ Κοπαυῖαβ. φίλαισιν ῬΨΤ,, φίλοισιν ΑΒ. δέξεταν (α5δι- 
θοπαβ. Ε1ΌὙ1 λέξεται. ὃ τὸν ἴ,. ὃ τὰν ΡΥ͂, ὅταν Β, «Αϊγέμιον 

δὲ] αἰγίμιον δὲ Β. λῃιδὸς) Βτονιον δρἰέοπιθ ὠδός: εἶδος ποτηρίου. 
τὸ ποτήριον Α. τὸ ὁπι. ΡΥΓ,, ὀνοματικοῖς ΑΒ, ὀνομαστι-- 

χοῖς ΡΥ,  σκολίῳ] σκοδίῳ ΑΒΡ, σχολιῷ ΥἹ,. 

5038 6. Υ. 2. ἄν] δου οραέυν ἐὰν, Υ. 4. τὸν τελαμῶνα ΑΒΡ, 
τὸν τετελαμῶνα Υ, φυοά ἴῃ τόν τὲ Τελαμῶνα τιυίατιιπξ Β451}. [ως 
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ΠΩΙΟΣΚ ΥΦΙΑ.. περὶ τῆς ἰδέας τῶν ποτηρίων ᾿'4σχλη- 
πιάδης ὃ ̓ Μυρλεανὸς᾽ ἐν τῷ περὶ τῆς “Νεστορίδος φησὶν 

ὅτι δύο πυϑμένας ἔχει, ἕνα μὲν τὸν χατὰ τὸ χύτος αὐτῷ 

᾿συγκεχαλχευμένον, ἕτερον δὲ τὸν προσϑετὸν, ἀπ᾽ ὀξώου 

ξ ἀρχόμενον, χκαταλήγοντα δὲ εἰς πλατύτερον, ἐζ᾽ οὗ ἵστα- 
ται τὸ ποτήριον." 

ΟΝ. Δείνων ἐν τρίτῳ Περσικῶν φησιν οὕτως Ν Ἔστι 

δὲ ποτίβαξις, ἄρτος χρίϑινος καὶ πύρινος ὀπτὸς, καὶ κυ- 

παρίσσου στέφανος, καὶ γοῖνος κεχραμένος ἐν Ἰα χρυσῷ, 
οὗ αὐτὸς βασιλεὺς πίνει." , 

111. Τοσαῦτα εἰπὼν ὃ “Πλούταρχος καὶ ὑπὸ πάντων 
κροταλισϑεὶς ἤτησε. φιάλην, ἀφ᾽ ἧς σπείσας ταῖς Μούσαις 

καὶ τῇ τούτων νημοσύνῃ μητρὲ προὔπινε πᾶσι φιλοτη- 
σίαν ἐπειπὼν, Φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν 

504 ἔνδον. ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ δωρήσεται ν οὗ μόνον 
γεαγίᾳ γαμβρῷ. προπίνων, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς φιλτάτοις, 
ῬΡΑΡΕ τῷ παιδὶ, περισοβεῖν ἐν κύχλῳ χελεύσας, τὸ χύχλῳ 

πίνειν τοῦτ᾽ εἶναι λέγων, παρατιϑέμενος Μενάνδρου ἐξ 

«“Περινϑίας ᾿ ον δ δὶ 

Οὐδὲ. “μίαν ἡ γραῦς ὅλως 
χὐλιχὰ παρῆκεν, ἀλλὰ πίνει τὴν κύχλῳ.. 

χαὶ πάλιν ἐκ Θεοφορουμένης 
Καὶ ταχὺ. 

πάλιν τὸ πρῶτον περισοβεῖ ποτήριον 
αὐτοῖς ἀκράτου. 

ν» χαὶ Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Κρήσσαις 

-Αϑοϊορίααῖβ Ἰοοπι ἀρροϑαϊέ Ρ. 488 ἴ- ἔχεν --- ἵσταταν τὸ ποιή- 

ρἱο»} ἔχεν καὶ τὰ λοιπὰ ὡς πρόκειταν Β.. προσϑετὸν»] πρύόσϑετον ΟΡ. 

508 ἢ, ἐφ᾽ οὗ τϑροβιίαπι ἐχ 488. 1811 ἀφ᾽ οὗ. Ζείνων 
δου δέαν Ζίνων: ααοα πιᾶ]6 το]!οΐαπι ΕΥ̓. ν. 1406 ο. φησὶν 
οὕτως οπι. Β. ποτίβαζις ὁπ. ΘΡΙΓΟΠ}6. κεκραμένος ἴ,. κεκραμ- 

"μένος ΡΥ͂. οὗ αὐτὸς βαοιλεὺς 1.. οὗ ὃ αὐτὸς βασιλεὺς ΒΡ. οὗ αὐ- 
τὸς ὃ βασιλεὺς Ὗ. Φιάλαν] Ῥιπάανι! νϑῦθᾶ πὶ ἱπιεο ΟἸγΡ. ΨΗ, 

504 ἃ. ἀφνειᾶς ΡΥ... ἀφνεᾶς ΑΒΟ... δρόσῳ οχ Ριπᾶαγο δ6- 
ἀἰέαπι. .- νεανίᾳ] νεανίαν Β,. ἘΡίίζοπιθ, ὅτι τὸ περισοβεῖν͵ ἐν 

χύχλῳ τὸ κύκλῳ πίνειν δηλοῖ. Περινϑίας) Ῥ. 142. ἡ γραῦς} 

. ἤγρευσ᾽ Β. Θεοφορουμιένης] Ῥ. 79. 
04 ". καὶ Εὐριπίδης δ᾽  καὺ οἱ δ᾽ οπι. Β. 
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Τὰ δ᾽ ἄλλα γαῖρε χύλικος ἑρπούσης κύκλῳ. 
αἰτοῦντος. δὲ τοῦ γραμματικοῦ «“εωνίδου μεῖζον ποτήριον 
χαὶ εἰπόντος, Κρατηρίζωμεν, ἄνδρες φίλοι" ---- οὕτως δὲ 
τοὺς πότους “υσανίας φησὶν ὃ Κυρηναῖος ᾿Ηρόδωρον εἰρη- 

χέναι ἐν τούτοις. » Ἐπεὶ δὲ ϑύσαντες πρὸς δεῖπνον καὶ 
κρατῆρας καὶ εὐχὰς καὶ. παιῶνας ἐτράποντο. “ χαὺ ὁ τοὺς 
μίμους᾽ δὲ πεποιηκὼς, οὖς ἀεὶ διὰ χειρὸς ἔχειν Δοῦρίς φησι 

τὸν σοφὸν “Πλάτωνα, λέγει που κηκεκρατηρίχημες ἀντὺ 

τοῦ πεπώκειμεν." -- 4λλὰ μὴν, πρὸς ϑεῶν, ὁ Ποντιανὸς 
ἔφη» οὐ δεόντως ἐκ ἐ μεγάλων πίνετε ποτηρίων, τὸν ἥδιστον 
'χαὺ χαριέστατον Ξενοφῶντα πρὸ ὀφϑαλμῶν ἔχοντες , ὃς 
ἐν τῷ “Συμποσίῳ φησὶν ,,0 δ᾽ αὖ ΣΣωχράτης εἶπεν, ἀλλὰ 

πίνειν. μὲν, ὦ ἄνδρες, καὶ ἐμοὶ πάνυ δοχεῖ. τῷ γὰρ ὄντι 
ὃ οἶνος ἄρδων. τὰς ψυχὰς τὰς μὲν λύπας ὥσπερ ὃ μαν- 

δραγόρας ἀνϑρώπους χοιμίξει, τὰς δὲ φιλοφροσύνας ὥσπερ 

ἔλαιον φλόγας ἐγείρει: δοκεῖ μέντοι μον χαὶ τὰ τῶν ἀν- 

δρῶν σώματα τὰ αὐτὰ πάσχειν, ἅπερ καὶ τὰ τῶν ἐν γῇ 
ἃ φυομένων. χαὺ γὰρ ἐχεῖνα, ὅταν μὲν ὃ ϑεὸς αὐτὰ ἄγαν 

ἀϑρόως ποτίξῃ, οὐ δύναται ὀρϑοῦσϑαι, οὐδὲ ταῖς ὥραις 

διαπλοῦσϑαι" ὅταν δὲ ὅσῳ ἥδε ται, τοσοῦτο πίνῃ ̓  χαὺ 

μᾶλα ὀρϑά τὸ αὔξεται χαὶ ϑάλλοντω ἀφικνεῖται εἰς τὴν 
καρπογονίαν. οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς, ἢν μὲν ἀϑρόον τὸ πο- 

πρατηρίζωμεν] κρατηρίζομεν Β. οὕτω ΡΥ͂Ι,. οὕτως δέμννοῖρ, Θά! εἴ0. 
᾿ς «ιυσανίας ΜΑΙΟΚΘηδΓ, ἰπ Θ᾿ βίο!α δα Βορύθγαπι ἢ. 1,Χ. ΓΡτὶ δὺ- 

σανίας. ἐν τούτοις ὁπ. Β. εὐχὰς 1.. εὐωχὰς Ὑ. εὐοχὰς Ῥ. 

-οὔς Τ,. ὃν ΡΥ. κἠκεχρατηρίχημες ἀντὶ τοῦ ΨΑΙΟΚομαΥα5. ᾿θι δ πε 
Ῥ. ΠΙΧ, κὴν χρατῆρυ χημέσαντί του ὙΠ. Τὰ Α͂, 8ὲ τοοίο γογεορῖ, 

Ῥ,ίηΙΟΥ 68 ἔἰξίεγαθ ἤαθ 8επι χήχηκρατ.ς Βοινγοῖρῃ. Α ἔογέαββθ σοηβθη- 
τἰξέ εὐπὶ Ρ΄, αὺϊ χκηκρατρῆρι. Ῥιΐον ΨΑ]οϊζοπατῖο ἀντὸ τοῦ τϑϑεϊξαθτγαξ 
ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΙΒ, π᾿ ΟΘθ 115 80 ὙΘΙῸ ΔΌΘΙΓΔΗΒ. πεπώκειμεν  πεπώκευ 
μὲν Ῥ, 

504 ο. ἐν τῷ. Συμποσίῳ] 1, 24. φιλοφροσύνας ὥσπερ ἔλαιον 
πη ΔΒΡΥν ΟΠ 588 ΘΧ ΧΟΠορΠμοπέθ ϑαρρΙ ον θτιιπὲ Βα511. 10. 

φλόγας ΑΒΡΨ, Ἀροία ἂρυᾶὰ Χοπορποπέεπι φλόγα, ᾳαποᾶ ἄἀθάθυιπέ 
ἀνδρῶν 

Β511. ἴ,, ἀνδρῶν) ἄνων Ὁ. 

04 ἀἁ. ποτίζῃ 5851}. 1... ποτίζει ῬΥ͂.. ὥραις διαπλοῦσϑαιν (δια-- 

πλούεσϑαν Β) ΑΒΟΡΥ οἐ (αβαμπβοπίδηϊ. αὔραις διαπνεῖσθαι ὁχ Χαπο- 

Ῥῃοπέρ ροβιιοχπιμξ 3851}. 10. τοσοῦτο Β4511. 1,, τοσούτῳ ἈΡΥ. 
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τὸν ἐγχεώμεϑα, ταχὺ ἡμῶν. χαὺ τὰ σώματα καὶ αἱ γνῶμαι 
σφαλοῦνται, καὶ οὐδ᾽ ἀναπνεῖν, μὴ ὅτε λέγειν δυνησόμεϑια" 
ἣν δὲ ἡμῖν οἱ παῖδες μικραῖς χύλιξι μικρὰ ἐπυψακάζωσιν, 

ε ἵνα καὶ ἐγὼ Γοργείοισι ῥήμασιν εἴπω, οὕτως οὐ βιαζόμε- 

γοι μεϑύειν ὑπὸ τοῦ οἴνου, ἀλλ᾽ δ μοι ὐλρραφῇ πρὸς τὸ 
σαιγνιωδέστερον ἀφιξόμεϑα." 

112. Εἰς ταῦτα τις ἀποβλέπων. τὰ τοῦ καλοῦ “ξένο- 
φῶντος ἐπιγινώσχειν δυνήσεται ἣν εἶχε πρὸς αὐτὸν ὃ λαμ- 
πρότατος Πλάτων ξηλοτυπίαν. ἢ τάχα. φιλονείκως εἶχον 

ἀρχῆϑεν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ ἄνδρες οὗτοι, αἰσϑόμενοι τῆς 
ἐδίας ἑκάτερος ἀρετῆς, χαὶ ἴσως καὶ περὶ πρωτείων διερέ- 
θοντο" οὐ μόνον ἐξ ὧν περὶ Κύρου εἰρήκασι τεχμαιρομέ- 
γόοις ἡμῖν, ἀλλὰ χὰκ τῶν αὐτῶν ὑποϑέσεων., “Συμπόσια 
“μὲν γὰρ γεγράφασιν ἀμφότεροι, καὶ ἐν αὐτοῖς ὁ μὲν τὰς 

Γ αὐλητρίδας ἐκβάλλει, ὁ δὲ εἰσάγει" χαὶ ὃ μὲν, ὡς πρόκει- 
ται, παραιτεῖται πίνειν μεγάλοις ποτηρίοις, ὃ δὲ τὸν ΖΣω- 
χράτην παράγει τῷ ψυχτῆρι πίνοντα μέχρι τῆς ἕω. χἀν τῷ 
περὶ ψυχῆς δὲ ὁ Πλάτων καταλεγόμενος ἕχαστον τῶν παρα- 

τυχόντων, οὐδὲ χατὰ μικρὸν τοῦ Ξενοιρῶντος μέμϑηται. 
χαὶ περὶ τοῦ Κύρου οὖν ὃ μὲν λέγει, ὡς ἐκ πρώτης, ἡλι-" 

κίας ἐπεπαίδευτο πάντα τὰ πάτρια, ὃ δὲ Πλάτων ὥσπερ 
δ0ὅ ἐναντιούμενος ἐν τρίτῳ Νόμων φησὶ » Μαντεύομαι. δὲ περὶ 

Κύρου τὰ μὲν ἄλλα στρατηγὸν αὐτὸν ἀγαϑὸν εἰναι χαὲ 

φιλόπονον, παιδείας δ᾽ ὀρϑὴς οὐδὲ ἦφϑαι τὸ παράσαν 

οἰκονομέφ: δ᾽ οὐ δή τινι οὖν προσεσχηκέναι. ἔοιχε δ᾽ 
γξου στρατεύεσϑαι, παραδούς τε τοὺς παῖδας ταῖς γννοιῶ 

τρέφειν." πάλιν ὁ μὲν Ξενοφῶν συνόμυβας Κύρῳ εἰς Πέρ- 

ἡμῶν ΑΒΟΡ. ὑμῶν Βα511. ἴ.. ἡμῶν οἰίαπι Ὑ, 864 ἥ, αυοᾶ ἴπ πὸ γεογ- 
805 68έ, ΠΟΠ 5815 Οἶδγα δΧΡρΓθ6580. λέγειν ΑΒΟΡΨ, λέγειν τὸ 

Β4511. 1... 5. μικρὰ ΑΒΟΡΨ, πυκνὰ Βα51!. ἴΩ, ἐπιψακάζωσιν ΛΒ, 
ἐπιψεχάζωσιν ΟΡΥ.. ἐγὼ ΑΒΟΡΥ͂. ἐγὼ ἐν Β481|}, ἴ. 

ῦ04 4. ἀναπειϑόμενοι Βα511. 1,. ἀναπιϑόμενοι ῬΥ͂. τὰ τοῦ 
χαλοῦ Ξενοφῶντος οὁπι. Β. Πλάτων] πάντων Β. 

804 ἢ. τοῦ Ξενοφῶντος) τοῦ οπι. Β, ὡς ἐκ] ὡς οπι. Β, 

ἐν τρίτῳ Νόμων) Ρ. 094 ο. 
508 ἃ. φιλόπονον ΑΒΟΡΨ, φιλύπηλιΝ Ἔα511. Γ, οχ Ρίοιιθ, 

οἰκονομίᾳ --- τρέφειν ὁτη. Ο. οὐ δή τινν οὖν (τινιοῦν ῬΥΓΑΡΨΥ, 

4υρά οὐδ᾽ ἡτινιοῦν 5Βότδὶ ἀοθΐ856 νἱἀεέαγ, οὐδετινίοῦν Β., οὐδὲν τὸν 

γοῦν Βα}. 1) οχ ΡΙδέοπο: παραδούς τε] τε οὔ. Ρ]δίο, 
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σαξ μετὰ τῶν μυρίων ᾿Ἑλλήνων καὶ ἀχριβῶς. εἰδὼς τὴν 
προδοσίαν. τοῦ Θεσσαλοῦ Μένωνος, ὅτι αὐτὸς αἴτιος ἐγέ- 

γέτο τοῖς περὸὲ Κλέαρχον. τῆς ἀπωλείας τῆς ὑπὸ Τισσα- 

Ὁ φέρνου γενομένης, χαὺ οἷός τις ην τὸν ιτρύπον, ὡς χαλε- 

πὸς, ὡς ἀσελγὴς διηγησαμένου ὃ καλὸς Πλάτων μονον-- 

ουχὲ εἰπὼν ,,Οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος "λόγος. οὗτος," ἐγκώμια αὐτοῦ 
διεξέρχεται, ὃ τοὺς ἄλλους ἁπαξαπλῶς κακολογήσας, ἐν 
μὲν τῇ Πολιτείῳ “ Ὅμηρον ἐχβάλλων καὶ τὴν μεμητικὴν 
ποίησιν, αὐτὸς δὲ. τοὺς «διαλόγους μιμητικῶς γράψας, ὧν 
τῆς ἰδέας οὐδ᾽ αὐτὸς εὑρετής ἐστιν. πρὸ γὰρ αὐτοῦ τουϑ᾽ 

εὗρε τὸ εἶδος τῶν λόγων ὁ Τήιος ᾿4λεξαμενὸς, ὡς Νικίας 

ο ὁ Νικαεὺς. ἱστορεῖ καὶ ὩΣωτίων. ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν τῷ περὶ 
ποιητῶν οὕτως γράφει » Οὐκοῦν οὐδὲ ἐμμέφρους τοὺς χα- 

λουμένους «Σώφρονος μίμους μὴ φῶμεν εἰναι λόγους χαὲ 
μιμήσεις, ἢ τοὺς ᾿Δἀλεξαμενοῦ τοῦ Τηίου τοὺς πρώτους 

γραφέντας τῶν «Σωχρατιχῶν διαλόγων." ἀντιχρυς φάσχων 

ὃ πολυμαϑέστατος ᾿Αριστοτέλης πρὸ Πλάτωνος διαλόγους 

γεγραφέναι τὸν ᾿Δ4λεξαμενόν. διαβάλλει δὲ ὁ Πλάτων χαὶ 
Θρασύμαχον τὸν Χαλκηδόνιον, σοφιστὴν ὅμοιον εἶναι λέ- 

ἃ γων τῷ ὀνόματι. ἔτι δὲ ᾿Ϊππίαν καὶ Γοργίαν καὶ Παρμε-- 
γνίδην καὶ ἑνὴ διαλόγῳ τῷ Πρωταγόρῳ πολλοὺς, ὃ τοιαῦτα 
ἐν τῇ Πολιτείῳ εἰπὼν ,Ἱ Ἡρ κεν ̓ οἰμαε, δημοχρατουμένη πό- 

λις ἐλευϑερίας διψήσασα κακῶν οἰνοχόων τύχῃ καὺ ἀχρά- 

του αὐτῆς μεϑυσϑῇ." 

ὑπὸ Τισσαφέρνου] ὑποτησαφέρνου Β, ; 
805 ". χαλεπὸς] χαλεπὴς Β. διηγησαμένου ΑἈΒΡΥ͂. διηγησάμε-- 

γος Β4511. Γ.. διηγησάμενος ἐφαίνετο ὁΧ δρίίοπιο ἀδάϊξ Βομιν εἰσ, 
ὃ καλὸς Α, ὃ καλῶς ΡΥ͂Ι,. ὃ δὲ καλὸς Ομ ΟΙΡΉ, Οὐκ ἔστ᾽ ἔτυμος 

λόγος οὗτος δέρβίσμοῦὶ σγουρὰ, ααυΐθιι5 ΡΙαίο αὐϊέατ ἴῃ ῬΗδδᾶγο ᾿, 

2483 ἃ. ἔοτ᾽ δαᾷ. ΡΙ,. οπι. ΥΨ. λύγος οὗτος] ὃ λόγος Ο. 

ἁπαξαπλῶς ΛΑΟΥ͂. ἅπαξ ἁπλῶς Ρ, Β48511, "Γ᾿. κακολογήσας  καχολο- 

γῆσαι Β. ἀλεξαμενὸς Ο, ἀλεξάμενος ὙΤ.. δλοιθβενος Ρ; ουδὰβ ἴῃ 

ΠΙΔΓΒῚΠΘ Ἰοπα οϑέ ἀλεξαμένης ὅ τήϊος. ΝΙοῖδθ δὲ ϑδοέϊοπὶϑ 
τοβε πη σατο ορἰοπθ. 5. «Σωτίων [Οη5᾽ι5 ἀδ βου ριον θα. δέ, 

ΡΙ]ο5, Πν 10, 1. ν. 196. Πἰθγὶ σωτηρίων. 
00 ς, οὕτως γράφεε οπι, Β. Οὐκοῦν φησὶ δἀά, Β. 

᾿Αλεξαμενοῦ δοθνν εἰ σα, ̓ ἀλεξαμένου Τι. ἀλεξαμένους ΡΥ, ᾿ἀλεξαμε-- 
νὸν δομινεῖρἢ. ἀλεξάμενον ΡΥ͂Τ,, 

08 ἀ. ἐν τῇ “Πηολιτείᾳ] Ψ1Π. Ρ. 562 ο, 146 δὰ Χ, Ρ. 4323 ἔ. 
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118. «Ἵέγεταε. δὲ ὡς. καὶ δ᾽ Τοργίας. αὐτὸς ᾿ἀναγνοὺς 

τὸν ὁμώνυμον "αὑτῷ. διάλογον πρὸς - τοὺς συνήϑεις.. ἔφη, 

Ὡς καλῶς οἶδε ι Πλάτων ἰαμβίζειν. “Ἕρμιππος δὲ ἐν. τῷ 
περὶ 1 ὀργίου. Ὡς ἐπεδήμησε (φησὶ). ταῖς “4ϑήναις 10ρ- 

γίας μετὰ τὸ ποιήσασϑαι τὴν ἀνάϑεσιν τῆς ἕν “4ελφοῖς 

ἑαυτοῦ χρυσῆς εἰχόνος, εἱπόντος τοῦ “Πλάτωνος ὕτε εἰδὲν 

6 αὐτὸν, Ἥκει ἡμῖν ὃ χαλός τε καὶ χρυσοῦς. Τοργίας" ἔφη 
ὃ Τοργίας, Ἦ χαλόν γε αἱ ᾿᾿ϑῆναι καὶ ψέον. τοῦτον 4ρ- 

χίλοχον ἐνηνόχασιν."“. ἄλλοι δέ φάσιν! ὡς. ἀναγνοὺς ΟἿ ΓΙ [ορ- 
γίας τὸν Πλάτωνος, διάλογον πρὸς τοὺς. παρόντας. :εἰσῖεν 

ὅτι οὐδὲν. τούτων οὔτε εἶπεν οὔτε ἤκουσε [παρὰ Πλάτω- 
γος]. ταὐτά φασι καὶ φαίδωνα εἰπεῖν ἀναγνόντα τὸν περὶ 

ψυχῆς. διὸ καλῶς ὁ Τίμων περὶ αὐτοῦ ἔφη : 
Ὡς ἀνέπλαττε “Πλάτων πεπλασμένα ϑαύματα. ἜΡΥ͂Ν 

Γ «Παρμενίδῃ μὲν γὰρ καὶ ἐλϑεῖν εἰς λόγους τὸν τοῦ Πλά- 

τῶνος “Σωχράτην, “μόλις ἡ ἡλικία συγχωρεῖ, οὐχ ὡς καὶ 
τοιούτους εἰπεῖν ἢ ἀκοῦσαι λόγους. τὸ δὲ πάντων σχετλεώ- 

ἕερον, χαὶ τὸ εἰπεῖν οὐδεμιᾶς κατεπειγούσης χρείας ὅτι 
παιδικὰ γεγόνοι τὸῦ Παρμενίδου Ζήνων ὁ πολίτης αὐτοῦ. 
ἀδύνατον δὲ καὶ (Φαῖδρον οὐ μόνον κατὰ ΖΣωχράτην εἶναι, . 
ἢ πού γε καὶ ἐρώμενον αὐτοῦ γεγονέναι. ἀλλὰ μὴν οὐ. δύ- 
γανται Πάραλος καὶ Ξάνθιππος οἱ Περικλέους υἱοὶ, τε- 

5806 λευτήσαντες τῷ λοιμῷ, Πρωταγόρᾳ διαλέγεσθαι, ὅτε δεύ- 

τερον ἐπεδήμησε ταῖς ᾿ϑήναις, οἱ πέμπτῳ ἔτει πρότερον 
τελευτήσαντες. πολλὰ δ᾽ ἔστι καὶ ἄλλα λέγειν περὺ αὐτοῦ 
καὶ δειχνύναι ὡς ἔπλαττε τοὺς διαλόγους. 

114. “Ὅτι δὲ χαὶ δυσμενὴς" ην πρὸς ἅπαντας δῆλον 

καὶ ἐχ τῶν ἐν τῷ Ἴωνι ἐπιγραφομένῳ, ἐν ᾧ πρῶτον μὲν 

ὡς καὶ Α. καὶ ὡς ΡΥ]. ὅτι 6, αὐτῷ ΑΟ. αὐτοῦ ΡῬΥΓΙ,. 
γοργίας. ΑΙΟ, ὃ γοργίας ῬΨΊ. 

5808 6. ὅτε εἶδεν ΒΡ. Τιοροθαΐα ὅτε ἴδεν. παρὰ Πλάτωνος 
ἀοϊομάα. 6556. υἱάϊέ Ηοβδὶ ἴῃ Οοπιπιοπίδέέξ, δ ογεἰδηῖβ ἢ. 45. 

ταὐτά ΒΟ. ταῦτα ΡΥΤ,. φασι) φησὺὴὺ Ῥ. εἰπεῖν 8.66, ΑΒΟ; 

ρου. ΡΥ͂Ι,, ἀνέπλατιτε πλάτων ΟΥ̓Ϊ,, ἀνέπλαττεν ὃ πλάτων ΑΒΡ, 

ϑαύματα Οἷ,. ϑύματα ΒΡΥ, 
00 ἢ, σχενλιώτερον Α. σχετλιώτατον ΡΥ͂Σ.. οὔ. πᾶθ6 Ὁ. 

900 ἃ. διαλέγεσϑιαι} διαλέγη Β. οὗ ἐ ἔτει Ὀαϑδῦθοπαβ. Πῳ656- 
Ῥαΐαν οὗ ἔτι. ὅτι δὲ καὶ δυομενὴς ἦν πρὸς ἅπαντας δῆλον ἐξ ὧν 

πάντας ᾿κακολογεῖ πανταχοῦ (Βυρουβουρέιῃιν πολλαχοῦ) καὶ τοὺς “μεγί- 
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χακολογεὶ πάντας τοὺς ποιητὰς; ἔπειτα χαὶ “τοὺς ὑπὸ τοῦ 
δήμου προαγομένους, Φανοσϑένη τὸν ᾿ἄνδριον κἀπολλό- 
δωρον τὸν Κυζικηνὸν, ἔτε δὲ τὸν Κλαζομένιον ᾿Ἡρακλεί- 
δην. ἐν δὲ τῷ Μένωνι χαὶ τοὺς μεγίστους παρ᾽ ᾿4“ϑηναίοις 

ν γενομένους, “Δριστείδην καὶ Θεμιστοκλέα " ἹΜένωνα δὲ ἐπαι- 
γεῖ, τὸν τοὺς “Ἕλληνας προδόντα. ἐν δὲ τῷ Εὐδυδήμῳ 
Εὐϑύδημον καὶ τὸν ἀδελφὸν. αὐτοῦ Διονυσόδωρον πρό- 
πηλακίζων καὶ καλῶν ὀψιμαϑεῖς ἔτε δὲ ἐριστὰς ὀνομάζων, 
ὀνειδίζει αὐτοῖς καὶ τὴν ἐκ Χίου τῆς πατρίδος φυγὴν, ἀφ΄. 
ἧς ἐν Θουρίοις κατῳχίσϑησαν. ἐν δὲ τῷ περὶ ἀνδρείας 
ἹΜελησίαν, τὸν: Θουκυδίδου τοῦ ἀντιπολιτευσαμένου Περι-. 
χλεῖ. καὶ «““υσίμαχον τὸν ᾿Αριστείδου τοῦ δικαίου. τῆς τῶν 

ὁ πατέρων ἀρετῆς ἀναξίους εἶναι φάσχων. «ὶ δὲ περὶ ᾿4λκι- 
βιάδου εἴρηκεν ἐν τῷ ΣΣυμποσίῳ οὐδ᾽ εἰς φῶς λέγεσθαί 
ἐστιν ἄξιον ἔν τὲ τῷ προτέρῳ τῶν εἰς αὐτὸν διαλόγων" 
ὁ γὰρ δεύτερος ὑπό τινων Ξενοφῶντος εἶναι λέγεται; ᾿ὡς 
χαὶ ἡ “λχυὼν “έοντος τοῦ ᾿᾿χαδημαϊχοῦ ν ὥς φησι ᾿Υι- 

χίας ὁ Νικαεύς. τὰ μὲν οὖν χατ᾽ ᾿Αλκιβιάδου λεχϑέντα 
σιωπῶ" ὅτι δὲ τὸν 4ϑηναίων δῆμον εἰχαῖον εἴρηκε κριτὴν 

τ {ἔτι πρόκωπον], «Ἀαχεδαιμονίους δὲ ἐπαινῶν ἐπαινεῖ καὶ: 
᾿ τοὺς παντωῶν ἔλληνων ἔχϑρους Πξερσας. καὶ τὸν ἀδελφὸν 

ἐ 

ο΄ στοὺς παρ᾽ ἀϑηναίοις γενομένους, ἀριστείδην καὶ ϑεμιστοκλέα. μένωνα 
δ᾽ ἐπαινεῖ --- 6, ἐπιγραφομένῳ 1,. ἐπιγραφομένων ΛΡΥ͂, 

κἀπολλόδωρον ΒΡΥ͂. ᾿Α4πολλόδωρον 1, δὲ Βομννεῖρα, ϑαϊεῖο. τῷ μέ- 
ψωνν ΑΒΡΥ͂. τῷ οπι. Β4511. 1. 

000 Ὁ. θυδο ὁχ Ἐπί άθπιο πιθηη γα πέὰ ΟΠ 81 ἐ Θρ  ἐοτη θὲ 

εὐθυδήμῳ χαὶ τὸν ΑΒΡ, εὐθυδήμῳ αὐτὸν καὶ τὸν ΨΙ.. αὐτὸν ᾿ἰβέυὰ 
οἰϊαπι ἵπ Ρ ΒΌρογπθ ἃἀβογρέιηι δϑέ 80 πιᾶπα ἐογέαϑϑο δαάθπὶ, 56 

505, απο δἰγαπιθπίϊ οΟ]ου οβέοπαϊς. Ἐδ᾽ ἀο] οίο. θρὸ Εὐθύδημον 
δάά!άϊ. “4:ονυσόδωρον] Το ροθαίαν. Ζ]ιονυσιόδωρον, ἔτει δὲ] 
Ἰμοξεραίαν ἔτι τε. τῷ περὶ ἀνδρείας] Ηος 68ὲ 1,δοποίρ. 
τὸν Θουκυδίδου] τὸν τοῦ ϑουκυδίδου Β.. 

500 ὁ. ἔν τε τῷ -- εὐπρόσωπον οτι. 6. κατὰ (κατ Β) ἀλκι- 
βιάδου ΑΒ, κατὰ ἀλκιβιάδην ΡΥΙ,, ὅτι δὲ] ἔτι δὲ σαβαῦθομιιβ. 

δῆμον εἰκαῖον ΡΥ͂Τ.,, δημονικαῖον Α δὲ φαΐ ἀροοπέι οαγοὲ “Β. 
ἔτι πρόχωπον ΒΡ, εὐπρόσωπον Τ,. ῬοΙοπάιϊιπι ᾿δεια ἔνε πρόχω-- 

πον, δ νἱξίοϑἃ βουρέιτα 686 ὑ οἱ 5 εὐπρόσωπον, ᾳυδο ἱπΐγὰ 1651- 
{ιτ. Οδέθτγιιην []]Πξὰν δοηνν οἰ βἢ. ααὶ εὐπρόχωπον οχ  αἴοτε, 41 

ἀπιθ ἐὰν! ποῖ Ροΐαβέ ααΐῃ ἔτο πρόκωπον ῥτὰρθθαΐ, 
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ἃ δὲ τοῦ ̓ Αλχιβιάδου Κλεϊνίαν μαινόμενόν τε ἀποφαίνει καὶ 

[-:} 

ἕ 

τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἠλιϑίους, Μειδίαν τε ὀρτυγοκόπον., καὲ 
τὸν τῶν ᾿4ϑηναίων δῆμον -εὐπρόσωπον μὲν εἶναι, δεῖν δ᾽ 
αὐτὸν ἀποδύσαντας. ϑεωρεῖν" ὀφϑήδεται γὰρ, φησὶ, πε- 
ρίβλεπτον ἀξίωμα περικείμενος κάλλους. οὐκ ἀληϑινοῦ. 

115. ᾿Εν «δὲ τῷ Κίμωνι οὐδὲ τῆς Θεμιστοκλέους φρεΐ- 
δέεται χατηγορίας. οὐδὲ τῆς ᾿Δλκιβιάδου καὶ Μᾶτυρωνίδου, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτοῦ. τοῦ Κίμωνος. χαὶ ὃ Κρίτων δ᾽ αὐτοῦ 
“Σοφοχλέους περιέχει καταδρομήν. ὃ δὲ Τοργίας οὐ μόνον 
ἀφ᾽ οὗ τὸ ἐπίγραμμα, ἀλλὰ καὶ ᾿Αρχελάου τοῦ ακεδο- 
γνίας βασιλέως" ὃν οὐ μόνον ἐπονείδιστον γένος ἔχειν, ἀλλ᾽ 

ὅτι χαὶ ἀπέχτεινε τὸν δεσπότην. οὗτος δ᾽ ἐστὲ Πλάτων, 

ὃν -Σπεύσιππός φησι φίλτατον. ὄντα ᾿Αρχελάῳ, Φιλίππῳ 
τῆς βασιλείας. αἴτιον γενέσθαι. γράφει γοῦν Καρύστιος ὁ 
Περγὰμηνὸς ἐν τοῖς ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν οὕτως , ὩΣ πεύ- 
σιππος πυνϑανόμενος Φίλιππον βλασφημεῖν περὶ Πλάτω- 
γος εἰς ἐπιστολὴν “ἐγραψέ τι τοιοῦτον. Ὥσπερ ἀγνοοῦντας 
τοὺς ἀνθρώπους ὅτι χαὶ τὴν ἀρχὴν τῆς βασιλείας Φίλιπ-: 
πος διὰ Πλάτωνος ἔσχεν. Ἐὐφραῖον γὰρ ἀπέστειλε τὸν 
᾿Ωρείτην πρὸς: Περδίχκαν Πλάτων, ὃς. ἔπεισεν ἀπομερίσαι 

τινὰ χώραν Φιλίππῳ. διατρέφων δ᾽ ἐνταῦϑα δύναμιν, ὡς 
ἀπέϑανε Περδίκκας, ἐξ ἑτοίμου δυνάμεως, ὑπαρχούσης, 
ἐπέπεσε τοῖς πράγμασι. ἐς τοῦτο δ᾽ εἴπερ οὕτως ἀληϑείας 
ἔχει ϑεὸς ἂν εἰδείη. ὃ δὲ καλὸς αὐτοῦ Τιρωταγόρας πρὸς 

τῷ καταδρομὴν ἔχειν πολλῶν ποιητῶν χαὶ σοφῶν ἀνδρῶν 

Κλεινίαν) Τ ΌΤΙ χαὶ νικίαν. Οογτοχὶξ Ψδιοκοπατῖυβ ἴῃ Ὀιαΐτιθα Επ- 
τρί, Ρ. 279. οἐχ Ρ]αΐίοπο ῥ. 118 6. ς 

506 ἃ. ἀποφαίνει] ἀποκαλεῖ Ὁ. αὐτοῦ] [πιπὶὸ “Ζ7]ρικλέους : 
σἱάθ Ριδίοπὶβ 1. ]. ὀρτυγοκόπον] Ηος [ογία586 Ρ]αΐοπὶ τϑϑίϊ- 
ἐιᾳοπᾶμιπι, Οὐ 8 ἴῃ ΠΡ .15 (Ρ.. 120 ἃ) ὀρτυγοτρόφον 5οι!ρέαπι ΘΧδέαξ, 

α 
ἀποδύσαντας] δρυλονυον Ο. Δρυᾶ Ρ]αΐοποπι Ρ. 132 ἃ, εβέ 

ἀποδύντα. περικείμενος ΑΌ. περικείμενον ῬΥ͂Τ.. περικείμενον Β. 
τῷ {τὶ Β) Κίμωνι) πῆπιο τῷ Γοργίᾳ. Θεμιστοκλλέους] περικλέους Ὁ 
Ὁϊγαπιαιθ σοπίπρὶ νοϊαϊε δοῦν εἰρἢ. μυρωνίδου ἈΒΟΡΨ. ΜΜιλ- 

τιάδου Τ,. αὐτοῦ] αὐτοῦ τοῦ Β. αὖ τοῦ δεμνοῖρι. 
806 6. οὗτος δ᾽ ἐστὲ ΑΒΟ, οὗτός ἐστε ῬΥΤ,. οὕτως οπι. Β. 

. 806 ἢ ᾿Ὠρείτην 1.. ὀρείτην ῬΥ͂, πρὸς τῷ Δ, πρὸς τὸ ΡΥ. 
Πμοσαπὶ ἀς Ρτοίαρονα ὁπ, Ὁ, 
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ἐχϑεατριξζόμενον ἔχεν καὶ τὸν Καλλίου βίον μᾶλλον τῶν 
Εὐπόλιδος Κολάκων. ἐν δὲ τῷ ἹΜενεξένῳ οὐ μόνον “Ἱππίας 
ὃ Ἤλεῖος χλευάζεται, ἀλλὰ καὶ ὃ “Ῥαμνούσιος “Αντιφῶν 

' χαὶ ὁ μουσιχὸς «Ἱάμπρος. ἐπιλίποι δ᾽ ἂν με η ἡμέρα, εἰ 

,07 πάντας ἐϑελήσαιμι ἐπελϑεῖν τοὺς χακῶς ἀκούσαντας ὑπὸ 

τοῦ σοφοῦ. ἀλλὰ “μὴν οὐδ᾽ :Αντισϑένη ἐπαινῶ. καὶ γὰρ 

καὶ οὗτος πολλοὺς εἰπὼν χαχῶς, οὐδ᾽ αὐτοῦ τοῦ 1]λάτω-- 

γος ἀπέσχετο, ἀλλὰ χωλέσας αὐτὸν φορτικῶς “Σάϑωγα, 

τὸν ταύτην ἔχοντα τὴν ἐπιγραφὴν διάλογον ἐξέδωκεν. 
110. Ηγήσανδρος δ᾽ ὃ Δελφὸς ἐν τοῖς ὑπομνήμασε 

περὶ τῆς πρὸς πάντας τοῦ Πλάτωνος κακοηϑείας λέγων, 
γράφει χαὶ ταῦτα ,, Μετὰ τὴν “Σωχράτους τελευτὴν ἐπὶ 
πλεῖον τῶν συνήϑων ἀϑυμούντων ἔν τινι συνουσίᾳ Πλά- 

Ρ των συμπαρὼν λαβὼν τὸ ποτήριον παρεκάλει μὴ ἀϑυμεῖν 
αὐτοὺς,. ὡς ἱκανὸς αὐτὸς εἴη ἡγεῖσθαι τῆς σχολῆς, χαὶ 

προέπιεν ““πολλοδώρῳ. καὶ ὃς εἶπεν, “Ἤδιον ἂν παρὰ “Ξωα 

κράτους τὴν τοῦ φαρμάκου χύλιχα εἰλήγρειν ἢ παρὰ σοῦ 

τὴν τοῦ οἴνου πρόποσιν. ἐδόχεε γὰρ Πλάτων φϑονερὸς εἶ- 
γαϊ χαὶ κατὰ τὸ ἦϑος οὐδαμῶς εὐδοκιμεῖν. χαὶ γὰρ “ρί- 

στιππον πρὸς. Διονύσιον ἀποδημήσαντα ἔσχωπτεν, αἰτὸς 
τρὶς εἰς “Σικελίαν ἐχπλεύσας: ἁπαξ μὲν τῶν ὀνάκων χά- 

ριν. ὅτε καὶ τῷ πρεσβυτέρῳ Διονυσίῳ συγγενόμενος -ἐχὶγ 
ὁ δύνευσε, δὲς δὲ πρὸς τὸν νεώτερον Διονύσιον. «ἰσχίνου. τὲ 
πένητος ὔντος. καὶ μαϑητὴν ἕνα ἔχοντος Ξενοκράτην ; τοῦ- 
τον περιέσπασε. χαὶ Φαίδωνι δὲ τὴν τῆς δουλείας ἐφρι- 

στὰς δίκην ἐφωράϑη" χαὺὶ τὸ χαϑόλου πᾶσι τοῖς “Σωχρά- 

τοὺς μαϑηταῖς ἐπεφύκει μητρυιᾶς ἔχων διάϑεσιν. διόπερ 
“Σωκράτης, οὐκ. ἀηδῶς περὶ αὐτοῦ στοχαξόμενος ἐνγύπνεον 
ἔφησεν ἑορακέναι πλειόνων παρόντων. δοχεῖν γὰρ ἔφη. τὸν 
Πλάτωνα κορώνην γενόμενον ἐπὶ τὴν κεφαλή ἣν μοὺ ἀνα-: 

πηδήσαντα τὸ φαλακρόν μοὺ κατασκαριφαν καὶ κράζειν 

ἐπιλείπον δ᾽ ἌΒΡΥ. ἐπιλίπῃ δ᾽ Ὁ. δ᾽ ὁπι. ΒΑ511, 1. με} ποὺ Ῥ, 
507 ἃ. Σάϑωνα 1ν δάτωνα ΡΨ, Οὐηξ, νι Ρ., 220 ἃ, ᾿ τοῖς 

ὑπομνήμαοι) τοῖς οἵη. ΒΒ. 
507 ". προέπιεν ΑΒ. προέπινεν ΡΥ, - ὕυάκω»ν Ο, ῥυκκῶν ῬΨΥΤ. 
507 ο. «Αἰσχίνου τε] αἰσχίνου δὲ Β. . Σωκράτους) σωχράτου Β. 

ἑορακέναι] δου! θδέαν ἑωρακέναι. κράζειν Βα ΘΟΒ 58. Ἡ. ΣΤ, 
ΤῊΡΥῚ χρατεῖν. 

ΑὙΒΕΝΑΕῦϑ, 1], 73 
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ὰ περιβλέπουσαν. δοχῶ οὖν σε, ὠ Πλάτων, πολλὰ κατὰ τῆς 
ἐμῆς ψεύδεσθαι κδιραλῆς. ἣν δὲ ὃ Πλάτων πρὸς τῇ χα- 

χοηϑείᾳ καὶ φιλόδοξος, ὅστις ἔφησεν, Ἔσχατον τὸν τῆς 

δόξης χιτῶνα ἐν τῷ ϑανάτῳ αὐτῷ ἀποδυόμεϑα, ἐν δια- ὁ ὁ 
ϑήχαις, ἐν ἐχκομιδαῖς, ἐν τάφοις" ὡς φησι Διοσκουρίδης 

ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι. χκαὺ τὸ πόλιν δὲ ϑελῆσαι χτίσαι 
χαὺ τὸ νομοϑετῆσαι τίς οὐ φήσει πάϑος εἶναι φιλοδοξίας: 
δῆλον δέ ἔστε τοῦτο ἐξ ὧν ἐν τῷ Τιμαίῳ λέγειν »ΠῈ- 

Θ πονϑά τε πάϑος πρὸς τὴν πολιτείαν, “ὥσπερ ἂν εἰ ξω- 
γράφος ἐβούλετο, τὰ ἑαυτοῦ ἔργα κινούμενα χαὶ ἐνεργὰ 
ἰδεῖν. οὕτω κἀγὼ τοὺς πολίτας οὖς διαγράφω. γε 

117. Περὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς διαλόγοις αὐτοῦ λελεγμέ- 
ψων τί ἂν καὶ λέγου τις: ἡ μὲν γὰρ ψυχὴ ἡ διαπλᾶττο- 
μένη ἀϑάνατος ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν ἀπόλυσιν 'χωρι- 
ζομένη τοῦ «σώματος παρὰ πρώτῳ εἴρηται “Ὁμήρῳ. οὗτος 
γὰρ εἶπεν ὡς ἡ τοῦ Πατρόκλου ψυχὴ 

᾿Αἰδόσδε κατῆλθεν, 

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἁδροτῆτα χαὺ ἥβην. 

εἰ δ᾽ οὖν χαὶ Πλάτωνος φήσειέ τις εἶναι. τὸν λόγον, οὐχ 

Ἢ ὁρῶ τίν᾽ ἐσχήχαμεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ὠφέλειαν. ἐὰν γὰρ καὶ συγ- 
χωρήσῃ τις μεϑίστασϑαι τὰς τῶν τετελευτηκότων ψυχὰς εἰς 
ἄλλας φύσεις χαὶ πρὸς τὸν μετεωρότερον καὶ καϑαρώτε- 

ρον ἀνὲρ χέσϑαι τόπον, ἅτε χουφότητος μετεχούσας, τί 
πλέον ἡμῖν; ὧν γὰρ μήτ᾽ ἀνάμνησίς ἐστιν οὺ ποτε μὲν 
μήτ᾽ αἴσϑησις εἰ καὶ τὸ σύνολον ἦμεν. τίς χάρις ταύτης 

τῆς ἀϑανασίας: οἱ δὲ συντεϑέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ Νόμοι “καὶ 

508 τούτων ἔτι πρότερον ἡ Πολιτεία τέ πεποιήκασιν; καίτοι γ᾽ 
ἔδει. καϑάπερ τὸν “υχοῦργον τοὺς ““αχεδαιμονίους καὶ 

περιβλέπουσαν ΟἿ, περιβλέπτουσαν ΡΥ. 
807 ἃ. ὦ πλάτων ΑΒΟ, ὦ οπι, ΡΥ͂Ι.. ψεύδεσθαι] ψεύσα- 

σϑαν Ὁ. ἐκχομιδαῖς ΑΒΟΡΙ,, κομιδαῖς Υ. Τιμαίῳ] Ρ. 19}, 
ὥσπερ] ὡς Β. ἮΝ 

δΌΤ 6. λελεγμένων) λεγομένων ΒΒ. "Αἰδόσδε (αἴδιος δὲ Β᾽] 
Πίδά. π, 856. κατῆλθεν φοβιιῖε γτὸ ΕΪοπιογίοο βεβήκει. 

ἁδροοτῆτα) ἀνδροτῆτα ΒΡ (ν ἴῃ.  ρυπείο δΒιαθποίδέιιπι), ἀδρόξτηψα Βα- 
511, ἁδρότητα 1, εἰ δοῦν οἰβῆ. οδἀϊείο. 

507 ἢ, καὶ χαϑαρώτερον δαά, [,, οπι. ΡΥ͂. ὧν] ὅπου (αβδιι- 
Βθοπιι8. αἴσϑησις εἰ Ο. αἴσϑησις ἢ εἰ ῬΥΙ,, 
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τὸν Σόλωνα τοὺς ᾿49ϑηναίους χαὶ τὸν Ζάλευχον τοὺς Θου- 
φίους, χαὶ αὐτὸν » εἴπερ ἦσαν χρήσιμοι, πεῖσαί τινὰς τῶν 
“Ἑλλήνων αὐτοῖς χρήσασϑαι. γόμος γάρ ἐστιν, ὡς ϑῆσιν 

“Τριστοτέλης, λόγος ὡρισμένος χαϑ'᾽ ὁμολογίαν χοινὴν πό- 
λεὼς, “μηνύων πῶς δεῖ πράττειν ἕχαστα. ὃ δὲ Πλάτων 
πῶς οὐχ ἄτοπος, τριῶν “ϑηναίων γενομένων “νομοϑετῶν, 
τῶν γε δὴ γνωριξομένων., Ζ4ράκοντος καὶ αὐτοῦ τοῦ Πλά- 
τωγὸς καὶ Σόλωνος, τῶν μὲν τοῖς νόμοις ἐμμένειν τοὺς 
πολίτας, τῶν δὲ τοῦ Πλάτωνος χαὶ προσχαταγελῶν. ὃ δ᾽ 

ΕΔ, ΄ ν , Ὁ , 3 , “5 32 

αὐτὸς λόγος. καὶ περὶ τῆς Πολιτείας" εἰ χαὶ πασῶν ἔστιν 

αὕτη βελτίων, “μὴ πείϑοι δ᾽ ἡμᾶς, τί πλέον; ἔοιχεν οὖν 

ὁ Πλάτων οὐ τοῖς οὖσιν ἀνθρώποις γράψαι τοὺς νόμους, 
ἀλλὰ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ διαπλαττομένοις, ὥστε καὶ ζητεῖσθαι 

τοὺς χθησομένους. ἐχρῆν οὖν ἅ. πείσει λέγων, ταῦτα καὶ 

γράφειν, χαὶ μὴ ταὐτὰ ποιεῖν τοῖς εὐχομένοις., ἀλλὰ τοῖς 

τῶν ἐνδεχομένων ἀντεχομένοις. 

118. Χωρὶς τοίνυν τούτων, εἴ τις διεξίοε τοὺς Τ'.- 

μαίους αὐτοῦ χαὶ τοὺς Τοργίας χαὶ τοὺς ἄλλους δὲ τοὺς 
τοιούτους διαλόγους, ἐν οἷς χαὶ περν τῶν ἔν τοῖς μαϑή- 

“μασι διεξέρχεται χαὶ περὶ τῶν χατὰ φύσιν καὶ περὶ πλειό- 
γῶν ἄλλων, οὐδ᾽ ὡς διὰ ταῦτα ϑαυμαστέος ἐστίν. ἔχει 

ι Σάρ τις χαὶ παρ᾽ ἑτέρων ταῦτα λαβεῖν 1, ἢ βέλτιον λεχϑέντα, 
ἢ μὴ χεῖρον. καὶ γὰρ Θεόπομπος ὁ Χῖος ἐν τῷ κατὰ τῆς 
Πλάτωνος διατριβῆς » Τοὺς πολλοὺς (φησὶ) τῶν διαλόγων 

αὐτοῦ ἀχρείους. χαὶ ψευδεῖς ἂν τις εὕροι" ἀλλοτρίους δὲ 
τοὺς πλείους, ὄντας ἐχ τῶν ᾿Δριστίππου διατριβῶν, ἐνίους 
δὲ χὰκ τῶν ᾿Αντισϑέγους. πολλοὺς δὲ κἀκ τῶν Βρύσωνος 

τοῦ Ἡρακλεώτου. “ ἀλλὰ τὰ κατὰ τὸν ἄνϑρωπον ἅπερ 
ἐπαγγέλλεται καὶ ἡμεῖς ζητοῦμεν ἐχ τῶν ἐκείνου λόγων, 

508 ἃ. λόγος ὡρισμένος] λόγος γι. Β, 

508 Ὁ. πείϑοι ΑΒΟ. πείϑει ΡΥ... οὐ τοῖς οὖσιν ΛΈ, μὴ 

τοῖς οὖσιν ῬΥ͂Ι,, οὖν ἃ πείσεε ῬΥ͂Ϊ,, οὐ ἄπεισι Ἀ. οὗ ἅπασι Ἐ. 

οὗ εἰσὶ 5. ᾿ λέγων ῬΙ.. λέγον Ψ. λέγειν Ὁ. ἐἢ ταὐτὰ) μήτε 
αὐτὰ Β. Ἵ 

08 6. περὲ πλειόνων» περὶ οἴῃ. Β. 
οῦβ αἰ ἀν φῶν ἀντισϑένους ΛΌ οἵ Ὀαξδυθοπας, χαὶ τῶν ΠΣ ἢ. 

ὕψους ῬΥ͂ΙΤ,. τῶν Ῥυύσωνος] τῶν οἷκ. Β,, 

73: 
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ὕπερ οὐχ εὑρίσχομεν' ἀλλὰ συμπόσια μὲν χαὶ λόγους ὑπὲρ 
ἔρωτος εἰρημένους καὶ μάλ᾽ ἀπρεπεῖς... οὖς καταφρονῶν 
τῶν. ἀναγνωσομένων συνέϑηκχεν, ὥσπερ χαὶ οἱ πολλοὶ τῶν 
μαϑητῶν αὐτοῦ τυραννικοί, τινὲς καὶ διάβολοι γενόμενοι. 

449: Εὐφραῖος μὲν γὰρ παρὰ Περδίκκᾳ τῷ βασιλεῖ 
8 διατρίβων ἕν Μακεδονίῳ οὐχ ἧττον αὐτοῦ ἐβασίλευε, φαῦ-- 

λος ὧν καὶ διάβολος. ἃ ὃς οὕτω ψυχρῶς συνέταξε τὴν ἕται- 
"ρίαν τοῦ βασιλέως ὥστε οὐχ ἐξὴν τοὺ συσσιτίου μετασχεῖν, 
εἰ μή τις ἐπίσταιτο τὸ γεωμετρεῖν ἢ τὸ φιλοσοφεῖν. ὅϑεν: 
Φιλίππου τὴν ἀρχὴν παραλαβόντος Παρμενίων αὐτὸν ἐν 
᾿Ωρεῷ λαβὼν ἀπέχτεινεν, ὥς φησι Καρύστιος ἐν ἱστορικοῖς 
ὑπομνήμασιν. χαὶ Κάλλιππος δὲ ὃ ᾿Αϑηναῖος, μαϑητὴς 
χαὶ αὐτὸς Πλάτωνος, ἑταῖρος Δίωνος χαὶ συμμαϑητὴς γε- 

Γ νόμενος, καὶ συναποδημήσας αὐτῷ εἰς Συρακούσας, ὁρῶν 
ἤδη τὸν Δίωνα ἐξιδιοποιούμενον τὴν μογαρχίαν ἀποχτεί-- 
γας αὐτὸν χαὶ αὐτὸς τυραννεῖν ἐπιχειρήσας ἐπεσφάγη. 
Εὐάγων δ᾽ ὁ “αμψακηνὸς, ὡς φασιν Εὐρύπυλος καὶ 41ι- 

χαιοκλῆς ὁ Κγίδιος ἐν εἰχοστῷ χαὶ πρώτῳ Διατριβῶν, ἔτι 

δὲ Δημοχάρης ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ ὑπὲρ “Ξοφοχλέους πρὸς φί- 
λωνα; δανείσας τῇ πατρίδι ἀργύριον ἐπὶ ἐνεχύρῳ τῇ ἀχρο- 
πόλει καὶ ἀποστερήσας τυραννεῖν ἐβουλεύετο, ἕως συνδρα- 
μόντες ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ «“Ἰαμψακηνοὶ καὶ τὰ χρήματα. ἀπο- 

509 δόντες ἐξέβαλον. Τίμαιος δ᾽ ὁ Κυζικηνὸς, ὡς ὃ αὐτὸς 

“ημοχάρης φησὶ, χρήματα καὶ σῖτον ἐπιδοὺς τοῖς πολί- 
ταις, καὶ διὰ ταῦτα πιστευϑ εὶς εἶναι χρηστὸς παρὰ τοῖς 

ὅπερ] οὗπερ ϑομινεῖρῃ, Τοέαπι Ἰοσαπι οπὶδὶἐ Ο. εἰρημένους} λε- 
γομένους Ῥ, 564 ΔΙ ΘΠ ἴῃ πη ΡΊ116, μάλ᾽ ῬΎΙ,. μάλα Β 6έ 
δου οῖρ. Θά 10. Τὐφραῖος Οαϑαυθομυβ, Το γ1 εὔφρατος. 

808 8. ἑταιρέα)} ἑταίραν Β. ἐπίσταιτο Ὁ. ἐπίσταται ΡΥ͂Τ,. 
τὸ φιλοσοφεῖν) τὸ οῃϊ. Β, Κάλλιππος] κάλιπος ΒΒ. 

508 ἢ, “ὐάγων] Εὐαίμων Ὀϊοραπὶ Τυδογέ, ΠῚ, 406. δὲ 4111 Πυτὶ 
εὐαίων. ὥς φασιν Β.΄ ὥς φησιν ΡΥ. ἐν εἰκοστῷ. χαὶ πρώτῳ 

(σαὶ αϑ' Ρ) ΡΥΙ.. ἐν καω' Β, ἐν ἐνηκοστῷ καὶ πρώτῳ Ἀ. ὁχ ΄π0 
ϑομυνοῖριι. ἔδοϊε ἐν ἐνενηκοστῷ καὶ πρώτῳ. ἔτει δὲ ΑΒ, ἔτε δὲ καὶ 
ῬΝΙ.. Ἑρίξομια ᾶθο οπιϊβίξ. ἐνεχύρῳ] ἐγχύρῳ Ῥ. ἄποστε- 
υήσας] ἀφυστερήσας Ὁ δὲ δρίέοπια ΗΟΟΒΟΙΟΙΠ, ἀποδόντες '. 1.6- 
Βορδίμν ἀποδιδόντες, 

809 ἃ, Τίκαιος)] Βοοία αρυὰ ίοροποπι 1,ϑογέϊαπι Ευόλδον 
Ιοχὶ νι ἀδέιγ. 
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Κυξικηνοῖς, μικρὸν ἐπισχὼν χρόνον ἐπέϑετο τῇ πολιτείῳ 
δι᾿ ᾿Δριδαίου. χριϑεὶς δὲ καὶ ἁλοὺς χαὶ ἀδοξήσας ἐν μὲν 
τῇ πόλει ἐπέμενε παλαιὸς καὶ γεγηρακὼς, ἀτίμως δὲ καὶ 
ἀδόξως διαζῶν. τοιοῦτοι δ᾽ εἰσὺ χαὶ νῦν τῶν ᾿Ακαδημαῖ- 
χῶν τινες, ἀνοσίως καὶ ἀδόξως βιοῦντες. χρημάτων γὰρ 
ἐξ ἀσεβείας καὶ παρὰ φύσιν κυριεύσαντες διὰ γοητείαν 
νῦν εἰσι περίβλεπτοι" ὥσπερ χαὶ “Χαίρων ὁ Πελληνεὺς, ὃς 
οὐ μόνον Πλάτωνι ἐσχόλακεν, ἀλλὰ καὶ Ξενοχράτει. καὶ 
οὗτος οὖν τῆς πατρίδος πιχρῶς τυραννήσας οὐ μόνον. τοὺς 
ἀρίστους τῶν πολιτῶν ἐξήλασεν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τούτων δού- 

λοις τὰ χτήματα τῶν δεσποτῶν “χαρισάμενος, καὶ τὰς ἐχεί- 

γων γυναῖκας « συνῴκισε πρὸς γάμου χκοινωγίαν" ταῦτ᾽ ὦφε- 
ληϑεὶς ἐκ τῆς χαλής Πολιτείας χαὲ τῶν παρανόμων 
Ἰνόμων. 

120, Διὸ καὶ Ἔτφιππος ὃ χωμῳδιοποιὸς ἐν ΙΝαυάγῳ 
Πλάτωνα τε αὐτὸν χαὶ τῶν γνωρίμων τινὰς χεκωμῴδηκεν 
ὡς καὶ ἐπ᾿ ἀργυρίῳ συχοφαντοῦντας, ἐμφαίνων ὅτε καὺ 
πολυτελῶς ἠσχοῦντο, χαὶ ὅτι τῆς εὐμορφίας τῶν κωϑ' 

ἡμᾶς ἀσε ελγῶν. πλείονα πρόνοιαν ἐποιοῦντο. λέγει δὲ οὕτως 
"Ἔπειτ᾽ ἀναστὰς εὔστοχος νεανίας 

τῶν ἐξ ᾿Δχαδημείας τις ὑπὸ Πλάτωνα καὶ 
Βρύσωνα ϑρασυμαχειοληψιχερμάτων, 
πληγεὶς ἀνάγχῃ, ληψολιγομίσϑῳ τέχνῃ 

ὅ συνών τις, οὐκ ἄσχεπτα δυνάμενος λέγειν, 
εὖ μὲν μαχαίρᾳ ξύστ᾽ ἔχων τριχώματα, 

τῇ πολιτείᾳ] τῇ πατρίδι Ὁ. 

5809 ". μόνον] μόνῳ Β. χτήματα ΒΟ, χρήματα ΡΥ͂Ι,. 

συνῴκισε 1,, συνῴχησε ΡΥ͂. παρανόμων Ἰγόμων] ΗἨΐ85 γ6γθ15 ᾿ θυ τι 

οἴδατε οριοπιθ. κωμῳδιοποιὸς ΑΒ. κωμῳδοποιὸς ΡΥ. 
509 ς. ὡς καὶ] καὶ οπι. Β6 ἁ«-Αἐποιοῦντο] ἐπονοῦντο Ῥ.. λέγει 

δὲ οὕτως οπι. Β, 4υἱ φησὶ δά, ροβέ καταστὰς. Ψν. 1. "Ἔπειτ᾽ 
ἀναστὰς ἸΔοουδῖι5 Ρ. 278. Ιιεροραίας ἐπεὸ καταστὰς. ΟΖ. 

᾿Ακαδημείας] δον! θοθαίαν ᾿Αἀχαδημίας. Υ. 3. Βρύσωνα ατοέϊυβ ἴπ 

ἘΧοουρί5. Ρ. 077. ΤΡ} βρύσων ὅ. ϑρασυμαχ --- 1.. ϑρασυαχ --- 
νυ. Υ. 4. ληψολιγαομίσθῳ ἘἩ πιβεου δ 5. πὶ ΒΟ Θ4185, Λάδπιιϑ, 

Οογαῦϑ. ληψιγομίσϑῳ Ψ],. λιψιγομίσϑῳ Δ. ληψιγομίσϑωτέχνη 'ὴ ἀο]είο 

αυδγίαρ 5ν}}18}} 6 δοοσδπέυ. λεψιγομισϑωτέχνη Β. 
09 ἃ, Ψ. 0. μαχαιραιξύστα Β, μάχαιραν ξυστὰ ῬᾺ ξυστὰ οἰΐδπι ἴῃ 

Ἀ φίομπο βου ρίιηι. 
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εὖ δ᾽ ὑποχαϑιεὶς ἄτομα πώγωνος βάϑη; 
εὖ δ᾽ ἐν πεδίλῳ πόδα τιϑεὶς ὑπὸ ξυρὸν 
κνήμης ἱμάντων ἰσομέτροις ἑλίγμασιν, 

10 ὄγκῳ τε χλανίδος εὖ τεϑωρακισμένος, 
σχημ᾽ ἀξιόχρεων ἐπιχαϑεὶς βαχτηρίῳ 

ἀλλότριον, οὐχ οἰχεῖον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
ἔλεξεν, ἀνδρες τῆς ᾿ἀϑηναίων χϑονός. 

μέχρε τούτων ἡμῖν πεπέραιώσϑω χαὶ ἢδε. ἡ συναγωγὴ, 
φίλτατε Τιμόκρατες. ἑξῆς δὲ ἐροῦμεν περὶ τῶν ἐπὶ τρυφῇ 
διαβοήτων γενομένων. 

" 

Υ. 7. ὑποχαϑιεὶς. ἄτομα ϑοαι!ροῦ ἃρυᾶ ατοίϊιπι Ρ. 982. ὑποκαϑιεῖσω 
το μα ΑΒΡ, ὑποκαϑιεῖσα τἀμὰ ὙΤ,. . 8. πόδα ϑοα!ρον, θεῖ 

πολλὰ. τιϑεὶς)] δεθεὶς ΝΥ γεξοαθαομ 5 δά ῬΙ]αΐαγοῃ. νο]. ΥἹ: 
Ρ. 442. ὑπὸ ξυρὸν] ὑπὸ ξηρὸν Β. ὑπὸ σφυρὸν Οδδδιθοπιβ δέ 
ὙΥν ἐἐο δ Π 8. Υ. 9. ἱμώντων Β 6, υξ ορῖποι', Δ. ἱμάτωνε Ρ᾿ 

ἱματίων ὙΠ... ἱμάντων 6Χ οθπίθοίςανα ροβαϊξ ϑδοιν εἶσ, ρυδθοαηίθ. 
Αἄαπιΐ ἱπεθυριθέαξίομθ, ΐ 

809 6. τούτων ἡμῖν Β. Τιοσοραίαν τούτων καὶ ἡμῖν, πεπε- 

ραιώσϑθω Οαβαιθοπιβ, πεπαιρεώαϑω ΒΡ, πεπαιρώσϑθω Ὑἷι. 
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,10 “46, γϑρῶπος εἶναί μοι Κυρηναῖος δοχεῖς, χατὰ τὸν ᾿Αλέ- 

ξιδος Τυνδάρεων, ἑταῖρε Τιμόχρατες" 
χἀχεῖ γὰρ ἂν τις ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἕνα καλῇ, 
πάρεισιν ὀχτωχαίδεκ᾽ ἄλλοι, καὶ δέκα 
ἅρματα, συνωρίδες τὲ πεντεχαίδεχα" 
τούτοις δὲ δεῖ σε ταπιτήδει᾽ ἐμβαλεῖν, 
ὥστ᾽ ἣν χράτιστον μηδὲ καλέσαι μηδένα. 

κἀμοὶ δ᾽ ἣν χράτιστον σιωπᾶν χαὶ μὴ ἐπὶ τοσούτοις ἄρδξε- 

Ρ ρημένοις ἕτερα προστιϑέναι" ἀλλ᾽ ἐπεὶ πάνυ λιπαρῶς ἡμᾶς 

ἀπαιτεῖς χαὶ τὸν περὲ τῶν ἐπὶ τρυφῇ διαβοήτων γενομέ- 
γων λόγον καὶ τῆς τούτων ἡδυπαϑείας. 

2. Ἢ γὰρ ἀπέλαυσις δήπου μετ᾽ ἐπιϑυμίας πρῶτον, 
ἔπειτα μεϑ' ἡδονῆς. χαίΐτοι “Σοφοχλῆς »γ᾽ ὃ ποιητὴς, τῶν 

ἀπολαυστικῶν γε εἷς ὧν, ἵγα μὴ κατηγορῇ τοῦ γήρως, εἰς 
σωφροσύνην ἔϑετο τὴν ἀσϑένειαν αὐτοῦ τὴν περὺ τὰς 
τῶν ἀφροδισίων ἀπολαύσεις, φήσας ἀσμένως ἀπηλλάχϑαι 

αὐτῶν ὥσπερ τινὸς δεσπότου. ἐγὼ δέ φημι καὶ τὴν τοῦ 
ο Πάριδος χρίσιν ὑπὸ τῶν παλαιοτέρων πεποιῆσϑαι ἡδονῆς 

πρὸς ἀρετὴν οὖσαν σύγκρισιν. προχριϑείσης γοῦν τῆς 

Ἀφροδίτης, αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ ἡδονὴ, πάντα συνεταράχϑη. 

χαί μοι δοκεῖ καὶ ὁ καλὸς ἡμῶν (Ξενοφῶν τὸν περὶ τὸν 

510 ἃ. Ψ. 1. Ευδίδεμιυβ Ρ. 1148, 32. "άλεξις ἐν τῷ ἀνϑῥωπος 

εἶναί μον δοκείς κυρηναῖος. κἀκεῖ γάρ τις ἂν ἐπὶ δέίιπνον ἕνα καλῇ, πά- 

ρεισιν ὀχτωκαίδεκ᾽ ἄλλοι, καὶ δέχ᾽ ἅρματα καὶ ξυνωρίδες υέ, τούτοις --- 

ὡς ἣν --- μηδ᾽ ἕνα. Υ. 2. καλῇ] καλεῖ Β. ψν. 8. δέκα ἅρματα 

Ι1,. δὲ κ΄ ἄρματα Ῥ. δεκαρμώτω Ψ. 4. ουνωρίδες τε 1. τε 
ὁ". ΑΒΡ. καὶ συνωρίδες Ο. 

ὅ10 ". προστιϑέναιἢ προτιϑέναι Β. 'τῶν ἐπὶ ααά. 1,. οπὶ. ΡΥ͂. 
γενομένων ὁπ. Β. λόγον] λόγων Ἐ. Σοφοκλῆς] Ψιάς 

δηΠΟίΔΕΙ ΟΠ ΘΠ. ἀπολαυστικῶν γε] γε οπι, (Ὁ. θαι 

αὐτῶ») ἀπηλλέχϑαν αὐτοῦ Β. 

510. ο. ἡ ἡδονὴ Βομυνοῖρῃ. Αθογὰξ ἥ, πὸ φεϊαπι Ἐπδέδεμίιιβ οᾶ-- 

Τοῦ Ρ. 1201], 44. συντεταράχϑη Ι". ἘΞ ΜΘ ΟΓΆΡ1. 11,1. 
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“Ἡρακλέα χαὶ τὴν ἀρετὴν μῦϑον ἐντεῦϑεν πεπλαχένγαι. 
κατὰ γὰρ τὸν ᾿βμπεδοκλέα 

Οὐδέ τις ἣν χείνοισιν [άρης ϑεὸς οὐδὲ κυδοιμὸς, 
ἃ οὐδὲ Ζεὺς βασιλεὺς, οὐδὲ Κρόνος, οὐδὲ Ποσειδῶν, 

ἀλλὰ Κύπρις βασίλεια. 
τὴν οἵ Ζ; εὐσεβέεσσιν ἀγάλμασιν ἱλάσκονται, 

δ γρωπτοῖς δὲ ξώοισι, μύροισί τὲ δαιδαλεόδμοις ; 
σμύρνης τ᾽ ἀχρήτου ϑυσίαις λιβάνου τϑ ϑυώδους, 
ξανϑῶν τε σπονδὰς μελίτων ῥίπτοντες ἐς οὖδας. 

καὶ Μένανδρος δ᾽ ἐν Κιϑαριστῇ περί τινος μουσικευομέ-' 
γοῦ λέγων φησὺ 

611 Φιλόμουσον εἶν᾽ αὐτὸν πάνυ 
ἀχούσματ᾽ εἰς τρυφήν τε παιδεύεσϑ'᾽ ἀεί, 

. Ὁ. Καίτοι τινές φασι χατὰ φύσιν εἶναι τὴν ἡδονὴν 
ἐχ τοῦ πάντα ζῶα δεδουλῶσίεαι ταύτῃ; ὥσπερ οὐχὶ χαὺ 

δειλίας χαὶ φόβου χαὶ τῶν ἄλλων παϑημάτων χοινῶς μὲν 

ἐν ἅπασιν ὄντων," παρὰ δὲ τοῖς λογισμῷ χρωμένοις. ἀπο- 
-δοκιμαζομένων. τὸ οὖν ἡδονὰς διώχειν προπετῶς λύπας 
ἐστὲ ϑηρεύειν. διόπερ “Ὅμηρος ἐπονείδιστον βουλόμενος 
ποιῆσαι τὴν ἡδονὴν καὶ τῶν ϑεῶν φησι τοὺς μεγίστους 

Ὁ οὐδὲν ὑπὸ τῆς σφετέρας ὠφελεῖαϑ αι δυνάμεως, ἀλλὰ τὰ 

μέγιστα βλάπτε σϑαι, προενεχϑέντας ὑπ᾽ αὐτῆς. ὅσα μὲν 
γὰρ ἀγρυπνῶν ὁ Ζεὺς ἐφρόντιζεν ὑπὲρ τῶν Τρώων, ταῦτ᾽ 
ἀπώλεσε μεϑ'᾽ ἡμέραν ὑφ᾽ ἡδονῆς χρατηϑείς. καὶ ὁ ́ Ζρης 
ἀλκιμώτατος ὧν ὑπὸ τοῦ ἀσϑενεστάτου. “Ἡφαίστου συνε-- 
ποδίσϑη, χαὺ ὦφλεν αἰσχύνην χαὶ ζημίαν ἐχδοὺς ἑαυτὸν 

ἔρωδιν ἀλογίστοις. φὴσὶ γοῦν πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ὅτ᾽ ἦλθον 

αὐτὸν ϑεασόμενοι δεδεμένον 

τὸν "Ἐμπεδοκλέα τόνδε ἐμπεδοχλέκα ΒΞ. Ἐπιροάοο!!β 50105 ὙΟΥΒ15 

1. -- ἃ. πᾶρθοὲ ορίξοπιθ ὁχ θᾶσιιδ Ἐπβίδιιιβ. 1. 1. αὶ οὐδὲ Κρόνος 
Οπιἱβιέ. Τ οσπι Ἰοοιιπὶ δέία! ῬοΟΣρηγτα5. 46 Αβέϊῃ, ΠῚ, 21. Ρ. 157. 
1810, ἀ, ΟΥ̓. 4. εὐσεβέεσιν Β. Υ. 0. σμύρνοις τὲ ἀκρήτου ϑα-- 

σίαις Β.. Ὑ. 7. ξανϑῶν] ξουϑῶν ῬονΡίιντία8. σπονδὰς) απου- 

-δὰς ΒΡ. χαὶ οἱ δ᾽ ἐν οχῃ, Β. ἡΜένανδρας] Ῥ. 97. λέγων 

δα. ΔΡ ὁπ. ΨΊ,. ὼ ' 

511 ἃ. εἶν᾽ Βοϊιν οἰρῃ. Γ1ΌνῚ εἶναι. ἀεί] αἰεί Δ. ᾿ς ὥσπερ] 

ὡς εἴπερ Ὁ. " 

511 Β, ἐφρόντιζεν, ΒΟ, ἐφρόντισεν. ΡΥ͂Ι,. ὦφλεν ΔΟΡ, ὧφε- 

λεν γὼ... Ὑ θυβ5. Ἡοιμογιοὶ Οὐγ58. ὅ., 329, Οπιῖβιε Ὁ, 
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Οὐκ ἀρετῷ κακὰ ἔργα" κιχάνει τοι βραδὺς ὠχύν". 
ς ὡς καὶ νῦν Ἥφαιστος ἐὼν βραδὺς εἷλεν 'ἄρηα, 

᾿ὠχύτατόν περ ἐόντα ϑεῶν οἱ "Ολυμπον ἔχουσι, 
χωλὸς ἐὼν τέχνῃσι" τὸ καὶ ζωάγρι᾽ ὀφέλλει. 

οὐδεὶς δὲ λέγει τὸν Δριστείδου βίον ἡδὺν, ἀλλὰ τὸν ΣΣμιν- 
δυρίδου τοῦ Συβαρίτου καὶ τὸν Σαρδαναπάλλου. καίτοι 
κατά γε τὴν δόξαν. φησὶν ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς Θεόφραστος, 
οὐχ ὁμοίως λαμπρός ἐστιν: ἀλλ᾽ οὐχ ἐτρύφησεν ὥσπερ 
ἐχεῖνοι. οὐδὲ τὸν ᾿4γησιλάου τοῦ «“αχεδαιμονίων βασιλέως " 
ἀλλὰ μᾶλλον, εἰ ἔτυχε, τὸν ᾿ἀνάνιος, οὕτως ἀοράτου κατὰ 

ἃ δόξαν ὄντος. οὐδὲ τὸν τῶν ἡμιϑέων τῶν ἐπὶ Τροίας, ἀλλὰ 
πολλῷ μᾶλλον τῶν γῦν. καὶ. τοῦτ᾽ εἰκότως. ὁ μὲν γὰρ 
ἀχατάσκευος χαὶ χαϑάπερ ἀνεύρετος ἦν, οὔτ᾽ ἐπιμιξίας 
οὔσης οὔτε τῶν τεχνῶν διηχριβωμένων, ὃ δὲ πᾶσιν ἐξηρ- 
τυμένος πρὸς ῥᾳστώνην χαὶ πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ πρὸς τὰς 
ἄλλας διαγωγάς. 

4, Πλάτων δὲ ἐν τῷ Φιλήβῳ φησὶν »» Ηἰδονὴ μὲν γὰρ 
ἁπάντων ἀλαζονίστατον. ὡς δὲ λόγος, καὶ ἐν ταῖς, ἡδοναῖς 

9 ταῖς περὶ τὰ ἀφροδίσια, εἱ δὴ μέγιστα δοχοῦσιν εἶναι, καὶ 
τὸ ἐπιορκεῖν. συγγνώμην εἴληρε παρὰ ϑεῶν, ὥσπερ χαϑά- 
περ παίδων τῶν ἡδονῶν οὐδὲ τὸν λογισμὸν κεχτημένων. ἐ' 

ἐν δὲ τῷ ὀγδόῳ τῆς Πολιτείας ὁ αὐτὸς Πλάτων πρότερος 

Ψ. 1. ἀρετῆ --- κιχάνει το βραδὺς Β, 
511 οα. ΥΨ. 2. --- 4. Ἠοτυπι ἴοοο Βὶ ροβυϊξ καὶ τὰ λοιπά. 

Υ. 4. τέχνῃσι τὸ Ἀ. τέχνησι τῷ Ρ. τέχνῃ τῷ ΥΤ,. ζωάγρι" Ἴ μοι-- 
χάγρι" ἃρυᾷ Ἠοπηοίιμι. σαρδαναπάλλου Α. σαρδαναπάλου ΡΥ. 

Θεόφραστος] ΨΟ].ΟΥ. γν. 198. τοῦ -«Παπεδαιμονίων βασιλέως 

0π|. Β. ἄνάνιος ΟΡΥΙ,, ἀνανίονος Β, ,,Πι ορίϊοπιε πιϊία νατῖο- 
α8. Πι πιοηιῦγαπὶβ 815 τὸν ἀνανίονος ἀοράτ᾽, πεήϊε δᾶπε οὕτως Πῖο 

τ΄ ἴοοσιπι μαϑοῖ,“. Οαϑαυθοπαβ. 

511 ἅ. χαὸ τοῦτ᾽ --- διαγωγάς ὁπ|. Ὁ. :. ἀνεύρετος] αὐϑεύρετος 
Ἡδμπιβίθυ μι βίιβ ἴῃ ἀπθοάοεϊβ γ0]. 1. Ρ. 208, ἀνάρτυτος ΟὐΓἃ 8. 

᾿ ξξηρτημένος Β. Φιλήβῳ] Ῥ. θῦ Ρ. ἀλαζονίστατον ΑΒΟΡΥ͂ εἔ 

ΡῬ]δίοπὶϑ ορᾶθχ ΟἸαγκίαμ 5. ἀλαζονέστατον Β8511.ὄ 1, οχ Ρ]αίοπρ. 

ἃ δὴ] αἵ δὴ ῬΙαίο. 

511 6. οὐδὲ τὸν (τῶν ΒΡ) λογισμὸν] 8510 οεΐαπι ορίέοπιθ. νοῦν οὐδὲ 
τὸν ὀλίγιστον ὈΪαΐο. τῷ ὀγδόῳ τῆς (τῆς οπι, Β) Πολιτείας] Ῥ. 

889 ἃ. ΡΙαξοη!5. Ἰσοην αι, Θρἰξοτῃ. ὃ αὐτὸς Πλάτων οτι, Β. 
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ὑπέδειξε τὸ ὑπὸ τῶν ᾿Επιχουρείων ϑρυλούμενον, ὅτι τῶν 
ἐπιϑυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαὶ μὲν, οὐκ ἀναγκαῖαι, δὲ, 
αἱ δὲ οὔτε φυσικαὶ οὔτ᾽ ἀναγκαῖαι, γράφων μνῶν ἐς .4ρ᾽ 

οὖν οὐχὶ ἡ τοῦ φαγεῖν μέχρι ὑγιείας. καὶ εὐεξίας χαὶ αὖ- 
ἔ τρῦ σίτου χαὶ ὄψου ἀναγκαῖος ἂν εἴη; ἡ μέν γέ που τοῦ 

σίτου χατ᾿ ἀμφότερα ἀναγκαία; ἣ τε ὠφέλιμος ἢ τε παῦ- 
σαι πεινῶντας δυνατή. Ναί. Ἢ δὲ ὄψου, εἴ πη τινὰ 
ὠφέλειαν πρὸς εὐεξίαν παρέχεται. Πάνυ μὲν οὖν. Τί δαί; 
ἢ πέρα τούτων καὶ ἀλλοίων ἐδεσμάτων ἢ τοιούτων ἐπιϑυ- 
μίᾳ, δυνατὴ δὲ κολαξομένη ἐκ γέων πολλῶν ἀπαλλάττε- 

δ12 σϑαι, χαὺ βλαβερὰ μὲν σώματι : βλαβερὰ δὲ ψυχῇ πρός 
τε φρόνησιν χαὶ πρὸς τὸ Δ ΦΟΟΆΒΝ ἀρά ἀρ ὀρϑῶς καὶ 
ἀναγκαία ἂν καλοῖτο; ᾿Ορϑότατα μὲν οὖν." 

5. Ἡραχλείδης δ᾽ ὁ Ποντιχὸς ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς 

τάδε λέγει, ,Οἱ τύραννοι χαὶ οἱ βασιλεῖς τῶν ἀγαϑῶν ὃν- 
τὲς ἀύριοι χαὶ πάντων εἰληφότες πεῖραν τὴν ἡδονὴν προ- 
χρίνουσι, μεγαλοψυχοτέρας ποιούσης τῆς ἡδονῆς τὰς τῶν 

ἀνϑρώπων φύσεις. ἅπαντες γοῦν οἱ τὴν ἡδονὴν τιμῶντες 
χαὶ τρυφᾶν προῃρημένοι μεγαλόψυχοι καὶ μεγαλοπρεπεῖς 
εἰσιν, ὡς Πέρσαι χαὶ "Μῆδοι. μάλιστα γὰρ τῶν ἄλλων ἀν- 
ϑρώπων τὴν ἡδονὴν οὗτοι χαὶ τὸ τρυφᾶν τιμῶσιν ἀνδρειό- 
τατοι χαὶ μεγαλοψυχότατοι τῶν βαρβάρων ὄντες. ἔστε γὰρ 
τὸ μὲν ἥδεσθαι χαὶ τὸ τρυφᾶν ἐλευϑέρων" ἀνίησι γὰρ τὰς 

᾿Επικουρείων) ἑπικουρίων Β, ϑρυλούμενον)] δογ ΒΘ δία 
ϑρουλλούμενον. τῶν ἐπιϑυμιῶν Δ. τῶν μὲν ἐπιϑυμιῶν ῬΥΙ,, 
γράφων οὕτως οπι. Β. ᾿Αρ᾽ οὖν] φησὶν δἀά. Β, οὐχὶ Β.. οὐχ 
1, εἰ δομνγεῖρη. δἀϊέῖο. οὐκ Βα511. οἱ. ΡΥ. μέχρι] δου θοθδΐαν 
μέχοις. αὐτοῦ σίτου ΑΒΡ. τοῦ σίτου Ψ].. ἀναγκαῖος ΒΡΥῪ εἰ 
τπξ οοπιιοῖο Α. ἀναγκαίως Β4511. εἐὲ 1, οχ ΡΙ]αίομ!β δαἀϊεοπίθιιβ ἔθπιθ τα 

ἐπέυϊοταπέ, τοεϊπιϊέᾳιο Βομν εἰρη. Ἑδράθηι ροϑβέ εἴη δἀάϊάογιπέ οἷ- 

μαν ὁχ Ρ]δέοπο. 
δ11 ἢ ἡ τε --- ἢ τε 1,. ἥτε --- ἥτε ῬΥ͂. ζῶντας ΑΒΡ. ζῶντα 

Ά511.ὄ 1, οχ Ῥδίοπθ. πεινῶντας Ὗ' ὁχ Μυβυγι σοπίθοξι γᾶ. εἴ πη] 
ἤ πὶ Ῥ. ψέων πολλῶν ἀπαλλάττεσθαι ΒΡΥΨ δὲ πἰῖδὶ οπιπία ἔα] πὲ ᾿ 

Α. νέων καὶ παιδευομένη ἐκ τῶν πολλῶν ἀπαλλάττεσθαι Βα511. 1, οΧ 

ΡΙδίοπο, 
512 ἃ. ὀρθῶς καὶ ΑΒΡΥ. ὀρθῶς οὐκ Β4511. 1. ὁχ Ῥ]αίομα. 

ἐν τῷ περὶ] ἐκ τῶν περὲ Β. προῃρημένοι] προειρημένοι Ῥ 
512 ΡΒ. μεγαλοψυχότατου ἴ., μεγαλοψυχότερον ΡΥ. 

ποσσυΣ. «ἧς 

β 
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ψυχὰς χαὶ αὔξει" τὸ δὲ πονεῖν δούλων καὶ ταπεινῶν" διὸ 
χαὶ συστέλλονται οὗτοι τεἰς φύσεις. καὶ ἡ “ϑηναίων πό- 
λις, ἕως ἐτρύφα. μεγίστη τὲ ἢν χαὶὺ μεγαλοψυχοτάτους 

᾿ ἔτρεφεν ἄνδρας. ἁλουργὴ μὲν γὰρ ἠμπίσχοντο ἱμάτια, ποι- 

» χίλους δ᾽ ὑπέδυνον χιτῶνας, κορύμβους δ᾽ ἀναδούμενοι 

τῶν τριχῶν ΩΝ τέττιγας περὶ τὸ μέτωπον χαὶ τὰς 
κόμας ἐφόρουν" ὀχλαδίας τε αὑτοῖς δίφρους ἔφερον οἱ παῖ- 

δὲς, ἵνα μὴ χαϑίζοιεν ὡς ἔτυχεν. χαὶ οὗτοι ἦσαν οἱ τοιοῦ- 
τοῦ, οἱ τὴν ἐν Μαραϑῶνι ψικήσαντες “μάχην χαὶ μόνοι τὴν 
τῆς “σίας ἁπάσης δύναμιν χειρωσάμενοι. χαὶ οἱ φρονι- 
μώτατοι δὲ, φησὶ, χαὶ μεγίστην δόξαν ἐπὶ σοφίᾳ ἔχοντες 
μέγιστον ἀγαϑὸν τὴν ἡδονὴν εἶναε νομίζουσι. Σιμωνίδης 

μὲν οὑτωσὶ λέγων ᾿ 

Τίς γὰρ ἁδονᾶς ἄτερ ϑνητῶν βίος ποϑεινὸς, ἢ ποία 
τυραννίς; 

1 τᾶς δ᾽ ἄτερ οὐδὲ ϑεῶν ζηλωτὸς αἰώνγ.- 

“Πίνδαρος παραινῶν “Ιέρωνε τῷ “Συρακοσίων ἄρχοντε 
Μηδὲ μαύρου (φησὶ) τέρψιν ἐν βίῳ" πολύ τοι 
φέρτιστον ἀνδρὶ τερπνὸς αἰών. 

καὶ “Ὅμηρος δὲ τὴν εὐφροσύνην καὶ τὸ εὐφραίνεσθαι τέλος 
φησὶν εἶναι χαριέστερον, ὅταν δαιτυμόνες μὲν ἀοιδοῦ 
ἀχουάξζωνται, παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεζαι. τοὺς δὲ ϑεούς 
φησιν εἶναι ῥεῖα ζώοντας᾽ τὸ δὲ ῥεῖα ἐστὶν ἀπόνως" ὥσπερ 
ἐνδεικνύμενος ὅτι «μέγιστόν ἐστι τῶν χαχῶν ἡ περὶ τὸ ζῆν 
ταλαιπωρία καὶ ὃ πόνος. "“ 

᾿ διὸ Β. διότι ΡΥ... τὰς φύσεις Β, καὶ τὰς φύσεις ῬΥΓΙ,. ἁλουργὴ -τ 
νικήσαντες μάχην] ἘΧΒΟΙΙρΡ5ΙΕ ἤδ6ο Ἰον!ο πιυίξαία. ΑΘ] Δπι5 γ. Η. 
ΙΝ, 22. ἠμπίσχοντο] ἠμπείχοντο Ἀφ] π5. ποικίλους --- ἐφό- 
ρουν ἰέι!ϊε Ἐπιβέδι 5 Ρ. 1282, 87. ὕὑπέδυνον] ἐνέδυνον Ἀρ]ΐδηαα, 

512 ς. Σιμκιωνίδης] Ἐν, 13. ρ. 364. οὑτωσὲ λέγων οπῖ, Β. 
ϑνατῶν οἰ ζαλωτὸς δοῃννοῖσῆ. - 

| 512 ἀ. Πίνδαρος] Ἐν. 92. ρ. 617. τῷ «Συρακοσίων ἄρχοντι 
οπι. Β. συρακοσίων ῬΨ. συρακουσίων Β8511. 1, δὲ Βομινεῖρῃ. 
ϑαϊεῖο. μαύρου Βοροκβῖαβ, ϑουιθεθαέαν ἀμαύρου. τοι] τι Ο, 
φέρτιστον ΒορΟΚΙΐα5. δογιθοθαξιν φέριστον. “Ὅμηρος Οαν55. , ὅ. 

φησὶν εἶναι} εἶναν φησὶ Β, ποδοῖο πγαπι ΓΙΌ ἂπ ΡΟβεου ογ6 
000. δείω ζώοντας) {{|4. ζ, 138. Οάγδ55. δ, 808. ε, 122, 
τῶν κακῶν) κακὸν Β, 

" 
Ὡ 

-' 
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6. Διόπερ καὶ “Μεγακλείδης ἐπιτιμᾷ τοῖς μεϑ᾽ Ὅμηρον 
χαὶ Ἡσίοδον ποιηταῖς ὅσοι περὶ Ἡρακλέους εἰρήκασιν ὡς 

στρατοπέδων ἡγεῖτο καὶ πόλεις ἤρει" ὃς μεϑ'᾽ ἡδονῆς πλεί- 
στης τὸν μετ᾽ ἀνθρώπων βίον διετέλεσε, πλείστας μὲν γυ- 
ναΐχας γήμας, ἐκ πλείστων δὲ λάϑρᾳ ᾿“παρϑένων. παιδο-- ἡ 
ποιησάμενος. εἴποι γὰρ ἄν τις πρὸς τοὺς οὐ ταῦτα πα- 
ραδεχομένους, Πόϑεν, ὦ οὗτοι, τὴν περὶ τὰς ἐδωδὰς 

αὐτῷ σπουδὴν ἀνατίϑετε; ἢ πόϑεν παρῆλϑεν εἷς τοὺς 
ἀνθρώπους τὸ τῆς λοιβαίας κύλικος μηδὲν ὑπολείπεσθαι, 
εἰ μὴ τὰ περὶ τὰς ἡδονὰς ἐδοκίμαζεν; ἢ διὰ τί τὰ ϑερμὰ 
λουτρὰ τὰ φαινόμενα ἐχ τῆς γῆς πάντες Ἡρακλέους φα- 

σὶν εἶναι ἱερά; ἢ διὰ τί τὰς μαλακὰς στρωμνὰς Ἡρα- 
χλέους κοίτας εἰώϑασι χαλεῖν, εἰ χατερρόνει τῶν ἡδέως 

ζώντων; τοῦτον οὖν, φησὶν, οἱ γέοι ποιηταὶ χατασκευά- 

ζουσιν ἐν λῃστοῦ σχήματι μόνον περιπορευόμενον . ξύλον 
ἔχοντα χαὶ λεοντῆν χαὶ τόξα" καὶ ταῦτα πλάσαι πρῶτον 

“Στησίχορον τὸν ἱἹμεραῖον. καὶ Ξάνϑος δ᾽ ὃ μελοποιὸς, 
πρεσβύτερος ὧν “Στησιχόρου, ὡς χαὶ αὐτὸς ὃ “Στησίχορος 
μαρτυρεῖ, ὡς φησιν ὁ Μεγακλείδης, οὐ ταύτην αὐτῷ στε-- 

ριτίϑησι τὴν στολὴν, ἀλλὰ τὴν ᾿ Ομηρικήν. πολλὰ δὲ τῶν 

Ξάνθου παραπεποίηχεν ὃ “Στησίχορος, ὥσπερ καὶ τὴν 
᾿Ορεστείαν καλουμέγην. ᾿Αντισϑένης. δὲ τὴν ἡδονὴν ἀγαϑὸν 

εἰναι φάσχων προσέϑηχε τὴν ἀμεταμέλητον. , 

7. Ὁ δὲ παρὰ τῷ Ὁμήρῳ ᾽Οδυσσεὺς ἡγεμὼν ᾿δοχεῦ 
γεγενῆσϑαι ᾿Επικούρῳ τῆς πολυϑρυλήτου ἡδονῆς, ὅσπερ 

φησὶν 
Οὐ γὰρ ἐγωγέ τι φημὲ τέλος χαριέστερον. εἶναι 
ἢ) ὅταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κατὰ δῆμον ἅπαντα, 
δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀχουάζωνται ἀοιδοῦ 

512 6. οὐ ταῦτα] οὐ ὀπι. Ὁ, παρῆλθεν δα, 1, οπι, ΡΥ͂. 
λοιβαίας] ϑηβαίας τπιᾶγρὸ Ῥ, 

512 ἢ, ὑπολείπεσθαι) ὑποτίϑεσϑε ΡῈ φασὶν εἴναι] εἴναν φασὶν Β.. 

ἐν λῃστοῦ) ἐκ. λῃστοῦ Β. καὶ ταῦτα] καὶ οπι. Β. .- ἷμε- 

ραϊον) ἡμεραῖον Β. ' 

018 ἃ, παρὰ τῷ “Ομήρῳ)] παρ᾽ δμήρῳ Β, γεγενῆσϑαι] γενέ- 
σϑαι Β. πολυϑρυλήτου] δουῖθοθαίαν πολυϑρυλλήτου. 

518 ". Τιοοι5 Ἡοπιοιΐοι5 Οὔν55. 9 Ὁ. 6 60 νοϑϑυβ 1, 2. μᾶἃ- 

θὲ Β, οθέοσγοστιπι 000 Ῥοϑδιιϊϊξ χαὺ τὰ λοιπά, 

νὔὐρυδυδιον κυ Ὁ, 

Ὡς σα, 7, π » -Ὁ..- 
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ἥμενοι ἑξείης, παρὰ δὲ πλήϑωσι τράπεζαι 
5 σίτου καὶ κρειῶν, μέϑυ δ᾽ ἐκ χρητῆρος ἀφύσσων 
οἰνοχόος παρέχησι καὶ ἐγχείῃ δεπάεσσιν. 
τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι: 

ὁ δὲ Μηεγακλείδης φησὶ τὸν ᾿Οδυσσέα καϑομιλοῦντα τοὺς 
καιροὺς ὑπὲρ τοῦ δοχεῖν ὁμοήϑης τοῖς (ϑαίαξιν εἶναι τὸ 

ο ἁβροδίαιτον αὐτῶν ἀσπάζεσϑαιυ, προπυϑόμενον τοῦ ᾿41λ- 

χίνου 
«Αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίϑαρίς τὲ χοροί τε; 
εἵματά τ᾽ ἐξημοιβὰ λοετρά τε ϑερμὰ χαὶ εὐναί, ἡ 

μόνως γὰρ οὕτως φήϑη ὧν ἤλπιζε μὴ διαμαρτεῖν. τοιοῦ- 
τός ἐστι καὶ ὁ παραινῶν ᾿ἀμφιλόχῳ τῷ παιδὶ 

Ὦ τέχγον, 

ποντίου ϑηρὸς πετραίου χρωτὶ μάλιστα νόον 
προσφέρων, πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει" 
τῷ παρεόντι δ᾽ ἐπαινήσαις ἑχὼν 

ὰ ἄλλοτ᾽ ἀλλοῖα φρόνει. 
ὁμοίως φησὶ καὶ “Σοφοκλῆς ἐν Ἰφιγενείῳ 

Νοῦν δεῖ πρὸς ἀνδρὶ, σῶμα πουλύπους ὅπως 
πέτρᾳ, τραπέσϑαι γνησίου φρονήματος. 

᾿ χαὺ ὁ Θέογνις 

ἥ “Πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόχου. 
εἰσὲ δ᾽ οἵ φασὶ ταύτης εἰναι τῆς γνώμης τὸν “Ὅμηρον, 
προτάττοντα τοῦ σπουδαίου βίου πολλάκις τὸν καϑ'᾽ ἡδο- 
γὴν») λέγοντα 

Ι 
Ϊ 

Ψ.  0.. παρέχησι] φορέησι ἀρ ἩΟΠΙΘΙ ΠῚ; ᾿ 
518 ο. ἁβροδίαιτον Τιο ρα θαξαν ἁβροδιαίτατον. ἄλκίνου ΑΟΡΥ͵ 

᾿Αλκινόου Βα511. 1. «Αἰεὶ (ἀεὲ Β)1 Οάγν55. ὃ, 248. ΑἸίθγαπι 
ὙΘΓΒΙπ ΟΠιϊδΕ ΒΕ ροβίέο καὶ τὰ λοιπά. Ἶ, τέκνον] Ἐπ5ὲ Ριπάδυϊ 

Τναρμ θπέιπι 173. Ρ. 650. Ψ. 1. --- 3, δεέυϊουπὲ ΡΙαέδτοθι5 

ον], ρ, 910 ο, 978 6. δὲ 1μιοίδπαβ ἄρ βαϊέαί. ο. 67. υο]. 1}.. 

Ρ. 904, πηΐητι5 δοουταίθ βοῦρίοϑ. Ψ. 3. πολέεσσυν ἈΌ. πολέεσσιν 

ΡΥ, Ψ. 4. τὸ παρεὸν δ᾽ ἐπαινήσας Ὁ. 
515... ἣν (ἐν ομ. ΒΒ.) ᾿Ἰριγενείᾳ) Ἐπ. 2. Ρ. 622, Βορῇοο 5 νοτ- 

5.15 ΟΠ. (, Νοῦν δεῖ Ῥογβοπαβ ἴῃ ΝΠΒΟΘΠ]8π. νι. 248. ΤΡ τὶ 

γόει. πουλύπους Ἀ. πολύπους Β. πολλύπους Ῥ. πωλύπους Ὗ. πολύ-- 

που ΒΆ511, πουλύπου Τ,. πέτρῳ] πέτραι ΒΡ. Θέογνις] Ὑ. 215. 
Οοπῖ, ΨΠ. νυ. 317 ἃ. ἸΠουλύπου Ὑἴμ. πολύπου ΒΡ. πουλυ-- 
πλόχου Β. 
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Οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἠγορόωντο᾽ 
χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη, 

ΓΙ Ἰγέχταρ ἐφνοχόει, τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι ἡ 
᾿δειδέχατ᾽ ἀλλήλους. 

χαὶ ὃ Μενέλαος δὲ παρ᾽ αὐτῷ φησιν 
Οὐδέ χεν ἡμέας 

ἄλλο διέχρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε. 
χαὶ 

, ΄ : ν ᾿Ἤμεϑα δαινύμενοι χρέα τ᾽ ἄσπετα καὶ μέϑυ ἡδύ. 
διόπερ καὶ ᾿Οδυσσεὺς τρυφὴν καὶ λαγνείαν τέλος τοῦ βίου 

παρὰ τῷ ᾿“λκινόῳ τίϑεται. 
8. “Διαβόητοι δὲ ἐπὶ τρυφῇ ἐγέγοντο πρῶτοι πάντων 

ἢ ἀνθρώπων Πέρσαι. ὧν καὶ οἱ βασιλεῖς ἐχείμαζον μὲν ἐν 
“Σούσοις, ἐϑέριζον δ᾽ ἐν ᾿Εχβατάγνοις. χληϑῆναι δὲ τὰ ὁ 

-“,ὥν 3 ΄ ν γι ἢ ι ᾿ - ΄ ) 
“Σοῦσα φησιν Αριστόβουλος καὶ Χάρης διὰ τὴν ὡραιότητα 

τοῦ τύπου" σοῦσον γὰρ εἶναι τῇ Βλλήνων φωνῇ τὸ χρί- 
ΕῚ 7η Η͂ ἿΩ ᾿ 7 αἴ “, "ἃ ἧς, ἴ 

γον. ἐν “Περσεπόλει δὲ διατρίβουσι φϑινόπωρον καὶ ἐν 
Βαβυλῶνι τὸ λοιπὸν τοῦ ἐνιαυτοῦ μέρος. καὶ οἱ Π]άρϑων 
δὲ βασιλεῖς ἐαρίζουσι μὲν ἐν “Ραγαῖς, χειμάζουσι δὲ ἔν 

παράσημον δὲ ὃ ἐπετίϑεντο τῇ χεφαλῇ οἱ τῶν Περσῶν βα- 
σιλεῖς οὐδ᾽ αὐτὸ ἠρνεῖτο τὴν τῆς ἡδυπαϑείας ἀπόλαυσιν. 
κατεσχευάζετο γὰρ, ὥς φησι Δείνων, ἐχ σμύρνης καὶ τοῦ 
καλουμένου λαβύζου. εὐώδης δ᾽ ἐστὶν ἡ λάβυξος καὶ πολυ- 

τιμότερον τῆς σμύρνης. ὁπότε δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἅρματος χα- 
τίοι, φησὶ, βασιλεὺς, οὔτε καϑήλλετο ὀλίγου ὄντος ἐπὲ 

τὴν γῆν τοῦ ὕψους οὔτε διὰ χειρῶν ἐρειδόμενος, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
αὐτῷ χρυσοῦς δίφρος ἐτίϑετο, καὶ τούτῳ ἐπιβαίνων κα- 

Οἱ δὲ] 1Π|8ᾶ, δ, 1. 
5818 6. Οὐδέ] Οᾶν585, δ, 178. διέκρινεν) διέκρινε Β. 

φιλέοντέ τε] τε οἵη. ΒΡ, Ἥμεϑα)] Οαν585.,, 162. 557, κ, 184. 
χρέα τ᾽ Ῥι δεγιδερδέαν χρέατ᾽.. τρυφὴν] τροφὴν Β. - 

"Αλκινόῳ)] ἀλκίνῳ Ὁ, ἐν ϑορνος 
18 ἢ. χρένο»] χρῦνον ἈΡ, λοιπὸν Β. Τιοσοθαξυτ λεῦπον. 

Πάρϑων δὲ] πάρϑωνες Β. Πιαουπαπι ἱπᾶϊοαγτιπέ Β8511, 1... Ὑ146 

δηποΟ ΔΕ ΟΠ 6η1. "λοιπὸν ΒΤ, δὲ δοηνηοῖσῃ. δἀϊεῖο, λεῖπον ΡΥ͂, 
914 ἃ. ἐπετίϑεντο)] ἐπιτίϑεντο Β. Ζεἰνων] ϑουϊθοβαίαν Ζίνων. 

καὶ τοῦ καλουμένου --- σμύρνης} καὶ λαβύζου, ἥ ἔστιν εὐώδης πο- 
λυτιμοτέρα σμύρνης Ο. πολυτιμότερον Ἀ. πολυτιμώτερον ῬΎΩ, 
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ν τήει" χαὶ ὃ βασιλέως διφροφόρος εἰς τοῦτο εἴπετο. φυ- 

᾿ λάσσουσί τε αὐτὸν καὶ τριακόσιαι γυναῖχες, ὡς ἱστορεῖ ὃ 
Κυμαῖος “Ηρακλείδης ἐν “πρώτῃ Περσιχῶν. αὗται δὲ τὰς 

μὲν ἡμέρας κοιμῶνται, ἵνα νυχτὸς ἐγρηγορῶσι, τῆς δὲ 
ψυχτὸς ἄδουσαι καὶ ψάλλουσαι διατελοῦσι λύχνων χαιομέ- 
γῶν. χρῆται δὲ αὐταῖς χαὶ πολλάκις ὁ βασιλεὺς διὰ τῆς 

τῶν μηλοφόρων αὐλῆς. ἦσαν δὲ οὗτοι τῶν δορυφόρων καὶ 
τῷ γένει πάντες Πέρσαι, ἐπὶ τῶν στυράχων μῆλα χρυσᾶ 
ἔχοντες. χίλιοε τὸν ἀριϑμὸν, ἀριστίνδην ἐχλεγόμενοι ἐχ 

τῶν μυρίων Περσῶν τῶν ᾿ϑανάτων καλουμένων. καὶ 
διήει διὰ τῆς τούτων αὐλῆς πεζὸς ὑποτιϑεμένων ψιλοτα- 
πίδων “Σαρδιανῶν, ἐφ᾽ ὧν οὐδεὶς ἄλλος ἐπέβαινεν ἢ βα- 
σιλεύς. ὅτε δὲ εἰς τὴν ἐσχάτην αὐλὴν ἔλθοι, ἀνέβαινεν ἐπὶ 

τὸ ἅρμα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐφ᾽ ἵππου" πεζὸς δὲ οὐδέποτε ἕω- 
ράϑη ἔξω τῶν βασιλείων. εἰ δὲ ἐπὶ ᾿ϑήραν ἐξίοι, χαὶ αἱ 
παλλακίδες αὐτῷ συνεξήεσαν. ὁ δὲ ϑρόνος ἐφ᾽ ᾧ ἐχρημά- 
τιζε χκαϑήμενος χρυσοῦς ἣν, ον περιειστήκεσαν τέσσαρες 
κιονίσχοι λιϑοχόλλητοι χρυσοῖ, ἐφ᾽ ὧν διετέτατο ἱμάτιον 
ποιχίλον πορφυροῦν. 

ἃ 96. Κλέαργος δὲ ὁ “Σολεὺς ἐν τετάρτῳ βίων προειπὼν 
περὶ τῆς Μήδων τρυφῆς, 'χαὶ ὅτι διὰ ταύτην πολλοὺς εὑ- 
γουχίσαιεν τῶν περιχτιόνων, ἐπιφέρει. χαὶ τὴν παρὰ Μηή- 
δων γενέσθαι “Πέρσαις, μηλοφορίαν μὴ μόνον ὧν ἔπαϑον 

τιμωρίαν, ἀλλὰ καὶ τῆς τῶν δορυφορούντων. τρυφῆς εἰς 

ὅσον ἦλϑον. ἀνανδρίας ὑπόμνημα. δύναται γὰρ, ὡς ἔο:- 

χὲν, ἡ παράκαιρος ἅμα χαὶ μάταιος αὐτῶν περὶ τὸν βίον 
, τρυφὴ καὶ τοὺς ταῖς λόγχαις χαϑωπλισμένους ἀγύρτας 

814 ". ψάλλουσαι)] ϑάλλουσαι Β. ἀριστίνδην ῬΥ͂Τ,, ἀριστή- 
δην ΑΒ, 

514 ο, ᾿Αϑανάτων] ἀσιανατῶν Β, διεήει] δειήει Β. ἐπὲ 
τὸ ἅρμα] ἐφ᾽ ἅρματος Ο. ἐνίοτε καὶ ἐφίππου Ἐ. ϑήραν] ϑύ- 

᾿ς ρᾶν Β481}, 4, νἱεῖο᾽ ἐγροξποδέϊοο. ἐξίοι Ο, ἐξίεν Β. ἐξείη ΡΥῚ,. 
᾿ συγεξίεσαν Ἐ,. 
Ϊ 

Ἢ 514 ἀ. διὰ ταύτην Β. Τιοροθαΐξαν διὰ ταύτης. περιχτιόνω»} 
περιχκτυόνων Β.. μόνον ῬΎΓ,.. μόνων Α. ἀνανδρίας) ὦναν- 
δρείας Β. ἀγύρτας Τ,. ἀργύτας ΡΥ. ,,ἀγύρτας ἨιοηχδΥ απ αὐ τὶ 68 
ἰεεῖῖο : φιϊάαηι ἑαπιθη οοαϊεος ἀργυρίτας."ς Ὁαπατθοπιι5. 
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6 ἀποφαίνειν. καὶ προελϑὼν δὲ γραφει "» Τοῖς γοῦν πορί- 
σασί τι αὐτῷ ἡδὺ βρῶμα διδοὺς ἀϑλα τοῦ πορισϑέντος, 
οὐχ ἑτέραις ἡδύνων ταῦτα τιμαῖς παρετίϑει, πολὺ δὲ μᾶλ- 
λον. αὐτὸς ἀπολαύειν αὐτῶν, νοῦν ἔχων" τοῦτο μὲν γάρ 
ἐστιν ὁ ἐἀχομεθς, οἶμαι, καὶ Διὸς ἅμα χαὶ βασιλέως ἐγ- 
κέφαλος; " Χάρης δ᾽ ὁ Διυτιληναῖος ἐν τῇ πέμπτῃ τῶν 

περὶ ““λέξανδρον ἱστοριῶν ., Τὶς τοῦτο (φησὶν) ἧχον τρυ- 
φὴς οἱ τῶν “Περσῶν. βασιλεῖς ὡστε ἔχεσϑαι τῆς βασιλικῆς 
χλίνης ὑπὲρ κεφαλῆς οἴκημά τι πεντάλλιγνον, ἕν ᾧ χρυσίου : 

1 πενταχισχίλια διὰ παντὸς ἔχειτο τάλαντα χαὶ τοῦτο ἐκα- 

λεῖτο προσκεφάλαιον. βασιλικόν. χαὶ πρὸς ποδῶν ἕτερον 
οἴχημα τρίκλενον» οὗ τάλαντα τρισχίλια ἔκειτο ἀργυρίου, 
καὶ προσηγορεύετο βασιλικὸν ὑποπόδιον. ἦν δ᾽ ἐν τῷ χοι- 
τῶνι χαὶ λιϑοχόλλητος ἄμπελος χουσὴ ὑπὲρ τῆς χλίμης ἐς ς 

τὴν δὲ ἄμπελον ταύτην ᾿Δμύντας φησὶν ἐν τοῖς «Σταϑμοῖς 
χαὶ βότρυας ἔχειν ἐχ τῶν πολυτελεστάτων ψήφων συντὲ- 
ϑειμένους, οὐ μαχράν. τὲ ταύτης ἀναχεῖσϑαι κρατῆρα 

515} χρυσοῦν ς ᾿Θεοδώρου τοῦ “Σαμίου ποίημα. “γαϑοκλῆς. "Ὰ 
ἐν τρίτῳ πε ερὺ Κυζίχου ἕν Πέρσαις φησὶν. εἶναν χαὶ χρυ- 
σοῦν χαλ οὔμε γῸν ὕδωρ. εἶναι δὲ τοῦτο λιβάδας ἑβδομή-- 

χοντα, χαὶ μηδένα πίνειν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἢ μόνον βασιλέα καὶ 
τὸν πρεσβύτατον αὐτοῦ τῶν παίδων" τῶν δ᾽ ἄλλων ἐάν 
τις πίη ϑάνατος ἡ ζημία. 

10. Ξενοφῶν δ᾽ ἐν ὀγδόῳ “Παιδείας » Πιχρῶντο (φησὶν) 

ἔτι τότε τῇ ἐχ Περσῶν παιδείᾳ καὶ τῇ ήδων ὁτολῇ καὶ 
ἁβρότητι. νῦν δὲ τὴν μὲν ἐκ Περσῶν. καρτερίαν περιορῶ-- 
σιν ἀποσβεννυμένην, τὴν δὲ τῶν Μήδων μαλακίαν διασώ- 

514 6. χλέαρχος δέ φησι τοῖς πορίσασί τι τῷ βασιλεῖ ἡδὺ βρῶμα 

δίδοσθαι ἄϑλον τοῦ πορισϑέντος Ὁ. ΟἸΘάτ ΣΝ Ἰοδιθ ῬΡαΌΪΠΟ ἃ]ϊέοσ 

βουιρέαβ ἢ. 529 ἅ. χάρης ΑΒΟΡΥ͂, Χάρις [,.: τῇ πέμπτῃ τῶν] 
τῇ δὲ τῶν οπι. Β. ἱστοριῶν} ἱστορίᾳ 1, υἱέῖο ἐγ ροίπεέϊοο,᾿ 

οἴχημά τιῇ οἰκήματι Β. : 

5814 ἢ, ἔκειτο τάλαντα] Τιοροθδΐαν ἔκειντο τάλαντα, τρισχίλια 
ἔκειτο] τρισχίλια ἔκειντο Β,, ἐν τῷ ΨΩ. ἔν τις τῷ Β. ἔν τε τῷ Ῥ, 

51 ἃ. χρυσοῦν καλούμενον ὕδωρ] Ἐλιδέαξῃιι5. Ρ. 1220, 19. Ὁ} 

εἴ τις πίῃ. ἐν ὀγδόῳ Παιδείᾳς] ἀρ. 8, 1, ἐν δὲ ὀγδόῳ παι- 
δείας ξενοφῶν πολλὴν αὐτῶν ὑπογράφει ἁβρότητα. καὶ ζήτει τὸ βιβλίον 

Ὁ, αὰὶ ΣΧ ΟΠΟΡΠοηΐ5 γθυθὰ ΟΠ. 51, ᾿ ηδων στολὴ] μήδου στολῇ Β. 
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ΕΝ: ζονται. σαφηνίσαι δὲ βούλομαι. καὶ τὴν. ϑρύψιν αὐτῶν. 
ἐκείνοις γὰρ πρῶτον μὲν οὐκ ἔτι τὰς εὐνὰς μόνον ἀρκεῖ 
μαλαχῶς ὑποστόρνυσϑαι, ἀλλ᾽ "ἤδη καὶ τῶν χλινῶν τοὺς 
πύδας ἐπὶ ταπίδων τιϑέασιν, ὅπως μὴ ἀντερείδῃ τὸ δά- 

πεδὸν, ἀλλ᾽ ὑπείχωσιν αἱ τάπιδες. χαὺὶ μὴν τὰ “πεττόμενα 
ἐπὶ τράπεζαν ὅσα τε πρότερον. εὕρητο, οὐδὲν αὐτῶν ἀφῃ-- 
θητᾶι; ἄλλα τε χοινὰ ἀεὶ ἐπιμηχανῶνται, καὶ ὄψα γ8 

᾿ὡσαύτως" καὶ γὰρ καινοποιητὰς ἀμφοτέρων τούτων χέχτην- 
ς ται. ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ χειμῶνι οὐ μόνον κεφαλὴν χαὶ σῶμα" 

χαὶ πόδας αὐτοὺς. ἀρχεῖ ἐσκεπάσϑαι, ἀλλὰ χαὶ περὶ ἄκραις 

ταῖς χερσὶ χειρῖδας. δασείας καὶ δακτυλήϑρας ὁ ἔχουσιν. ἔν γε 
μὴν τῷ ϑέρει οὐκ ἀρχοῦσιν αὐτοῖς οὔϑ'᾽ αἱ τῶν δένδρων οὔϑ᾽, 
αἷ τῶν πετρῶν σκιαὶ, ἀλλ ἐν ῥαῦνς ἑτέρας σχιάδας ἄνϑρω-- 

σοι μηχανώμενοι αὐτοῖς παρεστᾶσι. “' χὰν τοῖς ἑξῆς δέ φησι 

περὶ αὐτῶν οὑτωσὶ οἱγῦν δὲ στρώματα πλείω ἔχουσιν. ἐπὲ 
τῶν ἵππων ἢ ἐπὶ τῶν εὐνῶν' οὐ γὰρ τῆς ἱππείας οὕτως 

ἃ ὡς τοῦ μαλακῶς καϑῆσϑαι ἐπιμέλονται. καὶ τοὺς ϑυρω- 

φοὺς δὲ χαὶ τοὺς σιτοποιοὺς καὶ τοὺς ὀψοποιοὺς χαὶὲὶ οὐ- 
᾿ ψοχόους, καὶ παρατιϑέντας καὶ ἀναιροῦντας, χαὶ χατα- 
' κοιμίζοντας χαὶ ἀνιστάντας, καὶ τοὺς μοσμητὰς, οἱ ὑπο- 

χρίουσί τὲ καὶ οὐρῇ εἰ ρυτιαφῷ αὐτοὺς καὶ τἄλλα ῥυϑμί- 
ζουσιν. "“ 

11. “υδοὶ δὲ εἰς τοσοῦτον ἀὐδήν τρυφῆς ὡς χκαὲ 
πρῶτοι γυναϊδαξ, εὐνουχίσαι, ὡς ἱστορεῖ Ξάνϑος ὃ “υ- 
δὸς, ἢ ἢ ὁ εἰς αὑτὸν τὰς ἀναφερομένας ἱστορίας συγγεέγρα- 

6 φὼς, Διονύσιος ὁ «Σκυτοβραχίων, ὡς «Αρτέμων φησὶν ὃ 
Κασανδρεὺς ἐν τῷ περὶ συναγωγῆς βιβλίων, ἀγνοῶν ὅτι 

. δΙ0 Ρ". πρῶτον μὲ» μὲν ὁπ|. Β. "οὐκ ἔτι (οὐκέτι Β) τὰς εὐνὰς 
ΑΒΡΥ. τὰς εὐνὰς οὐ Βᾶ511, 1, οχ ΧΕΠοΡΠοπέο. : 
51 ο, ἀλλὰ καὶ ΑΒ. ἀλλὰ μὴν καὶ ΡΥΙΤ;, ἕν τῷ Β4511]. Γ,. ἐν 

οἴη. ΒΡ, . οααὐτοὺς ΑΒΡΥ, αὐτοῖς Βα51}, 1.. χειρῖδας} ϑοῦῖθ6- 

ας χέιρέδας. ᾿.. «“σκιάδας ΒΡΥ δὲ τὐ Θρίμποῦ Α. σχεὰς Β451}. 1, 

ΟΠ εἰ ἢ, οαϊεῖο... 0... παρεστᾶσι Β. παρεστᾶσιν ΑΡ, παριστῶσιν Ὑ. 
παριστᾶσιν Τ',, ᾿δέ φησι περὲὸ αὐτῶν οὑτωσὶ οπι. Β, 

..δ18 ἀ. καὶ τοὺς ὀψοποιοὺς ααα, 1, εἐ ϑοινν εἰρη. δἀϊεῖο. οπι. ΡΥ, 
Ζ]ιονύσίος. δ] διονύσιος δ᾽ ὃ Β. Τὰ ἐοχία δ᾽ ὁ Ρ, ἴπ πιαγρίηβ ὅ, 

-«Κασανδρεὺς) κἀσσανδρεὺς Β. 
91 ε.- συναγωγῆς) ἀναγωγῆς Ἰοπδίυϑ. ἀ βου ΡίΟΥ. ᾿ιϊϑέ, ΡἈΠο5. 

ΠΡ το 1. Ρ- 121. 6 ΤΥ. Ρ. 281. οὐ , 1, Ψοϑββίο. “βιβλίων ἴω. βυ- 
ΔΥΒΕΈΝΑΕΤΙΒ. 1. - 4 
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Ἔφορος ὃ συγγραφεὺς. μνημονεύει αὐτοῦ ὡς παλαιοτέρου. 
ὄντος καὶ Ἡροδότῳ τὰς ἀφορμὰς δεδωχότος. ὁ δ᾽ οὖν 

ξάνϑος ἐν τῇ δευτέρῳ τῶν “Ἰυδιακχῶν ᾿ἀδραμύτην . φησὶ 
τῶν Αυδῶν βασιλέα πρῶτον γυναῖκας εὐνουχίσαντα χρῆ- 
σϑαι αὐταῖς ἀντὶ ἀνδρῶν εὐνούχων. Κλέαρ χος δ᾽ ἐν τῇ 
πετάρτῃ περὺ βίων .,«“υδοὶ (φησὶ) διὰ τρυφὴν. παραδείσους 
κατασκευασάμενον, καὶ κηπαίους αὐτοὺς ποιήσαντες ἑσκια- 
τροφοῦντο Γ τρυφερώτερον ἡγησάμενοι τὸ μηδ᾽ αὐτοῖς ὅλως 

ἴ ἐπιπίπτειν τὰς τοῦ. ἡλίου αὐγάς. 'καὶ τέλος πόρρω προά- 

γοντεὲς ὕβρεως, τὰς τῶν ἄλλων γυναῖχας καὺ παρϑένους 

εἰς τὸν τόπον τὸν διὰ τὴν πρᾶξιν «4γνεῶνα κληϑέντα συν- 
ἄγοντες ὕβριζον. χαὺ τέλος τὰς. ψυχὰς ἀποϑηλυνϑέντες 

ἠλλάξαντο τὸν τῶν γυναικῶν βίον. διόπερ καὶ γυναῖκα τύ- 
ΠραΥγον ὃ βίος εὕρετο αὐτοῖς, μίαν. τῶν. ὑβρισϑεισῶν, μ- 
ι«φάλην" ἥτις πρώτη κατῆρξε μὲν τῆς εἰς ««Αυδοὺς πρεπού- 

σης τιμωρίας.. τὸ γὰρ ὑπὸ γυναικὸς ἄρχεσθαι ὑβριξομέ- 

διθ νους σημεῖόν. ἐστι βίας. οὖσα οὐν. καὶ αὐτὴ ἀκόλαστος καὶ; 

ἀμυνομένη τὰς γενομένας αὐτῇ πρότερον ὕβρεις τοῖς, ἐν τῇ 
πόλει δούλοις τὰς τῶν δεσποτῶν παρϑένους ἐξέδωχεν ἐν 
ᾧ τόπῳ πρὸς ἐκείνων ὑβρίσϑη" εἰς τοῦτον. οὖν συναϑροί- 
σασα μετ᾽ ἀνάγκης συγκατέκλεισε τοῖς δούλοις τὰς δεσποί- 
γας. ὅϑεν οἱ «Τυδοὶ τὸ πικρὸν τῆς πράξεως ὑποχοριζόμε- 

ψοι τὸν τόπον χαλοῦσι. [γυναιχῶν ἀγῶνά] γλυκὺν ἀγκῶνα. 
οὐ μόνον δὲ “υδῶν γυναῖχες ἄφετοι οὖσαι τοῖς ἐντυχοῦ- 
“σιν, ἀλλὰ καὶ “οχρῶν τῶν ᾿Επιζεφυρίων, ἔτι δὲ τῶν περὶ 
Κύπρον, καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ἑταιρισμῷ. τὰς ἑαυτῶν 

Ὶ ἴω 4 ᾿ ᾿ {Ὁ 

βλίων Ψ. βιβλίῳ Β. βυβλίῳ Ῥ, ,, δεδωκότος} δεδωκότι Β,,. ἐν τῇ] 

τῇ ὁ. Β. ᾿Αδρωμύτην Ὁαϑαῦθοπιιϑβ, ἀὐνδέδῤνεα ππλκα ἐὺ} 
δ᾽ ἐν 170} δ᾽ δὲ τῇ ὁπι, Β. 

δ1 Ε' προάγοντες ΑΟΌ δὲ Επϑέδι 5 ἢ. 1082,.82. προαγαγόντες 
ΡΥΙ.. τῶν. ἄλλων] τῶν. δούλων ᾿Ἰωαγοοτι5 δὰ Ἡθγοᾶοί, νῸ]- 1, 
Ῥι 371. ἁγνεῶνα ΑΥ̓͂. βλβεῦδα ΒΡΙ... “Ὡγνεὼν. Ἀἰπο πιθπιογδέι 
ἃ Ευδβίδιμῖο ρ.. 1082, 84. εὕρετο] ἀὕὔραξο Ὁ. 

δΙ0 ἃ. τὸ πικρὸν οπι, Β΄. - ᾿γυναικῶν ἀγῶνα ἀοϊοηα 6588 νυἱ- 
ἀϊε Βομυνοῖρη: πὸπ νἱάργας ἘΠυβέδεῃ! 5. αὐἱ Ρ. 1082, 31. βουιθὶε, 

ἐκάλουν τὸν τόπον γυναικῶν ἀγκῶνα ἢ ἀγῶνα, ἔτι δὲ χαὶ γλυκὺν ἀγκῶνα. 
Ψιάθ δημοίαεϊθηθηπι. γλυκὺν ἀγκῶνώ ΟἿ. γλυκὺν ἀγῶνα ΒΥ εἰ ορί- 
οπι6 ἨΟΘΒΌΠΟΙΙΙ. ' ; ' δ 1 

ἢ 
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» χόρας ἀφοσιούντων, παλαιᾶς τινος ὕβρεως ἔοιχεν εἶναι 
πρὸς ἀλήϑειαν ὑπόμνημα, καὶ τιμωρία. πρὸς ἣν εἷς τῶν 
“Τυδῶν εὐγενὴς ἀνὴρ ὁρμήσας, καὶ τῇ παρ᾽ αὐτοῖς Τίδου 
βασιλείᾳ βαρυνϑεὶς, τοῦ μὲν ἡϊίδου ὑπ᾿ ἀνανδρίας καὶ 
τρύφῆς καὶ ἐν πορφύρᾳ κειμένου χαὶ ταῖς γυναιξὶν ἐν τοῖς 
ἱστοῖς συνταλασιουργοῦντος ̓  ᾿ΟΘμφάλης δὲ πάντας τοὺς 

συγκαταχλιϑέντας αὑτῇ; ξεγοχτογούσης, ἀμφοτέρους ιὀκόλασε, 

τὸν μὲν ὑπ᾽ ἀπαιδευσίας κεκωφημένον. τῶν ὥτων ἐξελχύσας, 
ὃς διὰ τὴν τοῦ φρονεῖν: ἔνδειαν τοῦ πάντων ἀναίσϑητο- 

᾿οτάτου ζώου τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε" τὴν δὲ. ὰ κὰκ χὰ 
| 12. Πρῶτον δὲ «υδοὶ χαὶ τὴν ΠΝ ΣΝ ἐξεῦρον" οἰπερὶ 

᾿ς ἧς τῆς σχευασίας οἱἑ τὰ ᾿Οψαρτυτιχὰ «συνθέντες εἰρήκασι, 
1 λαῦχός τε ὁ «“οχρὸς καὶ Μίϑαικος καὶ “ιονύσιος, “Ηρα- 
κλεῖδαί, τε δύο γένος. ΣΣυρακόσιοι, καὶ γις χαὶ ᾿᾿παίνε-: 

τος χαὶ Διονύσιος, ἔτε δὲ ᾿Ηἰγήσιππος καὶ ᾿Βρασίστρατος 
καὶ Εὐϑύδημος «καὶ Κρίτων" πρὸς τούτοις δὲ -Στέφανος, 

“Ἵρχύτας, ᾿Αχέστιος. Ακεσίας, ᾿“Φιοχλῆς, Φιλιστίων. τοσού- 

τους γὰρ οἶδα γράψαντας ᾿Οψαρτυτικά. χαὲ χαάνδάυλον δὲ 
ἃ τινὰ ἔλεγον οἱ Αυδοὶ, οὐχ ἕνα, ἀλλὰ τρεῖς" οὕτως. ἐξήσκηντο 

πρὸς τὰς ἡδυπαϑείας. γίνεσϑαι δ᾽ αὐτὸν φησιν ὁ Τα- 

θαγεῖνος Ἡγήσιππος ἐξ ἑφϑοῦ χρέως καὶ κνηστοῦ ἄρτου 

᾿ ἥχαὶν Φρυγίου τυροῦ ἀνήϑου τε χαὶ ζωμοῦ πίονος. μνῃμιο- 
τς ψεύεν δ᾽ αὐτοῦ ᾿ἅλεξις ἐν Παννυχίδι ἢ ̓ Ερίϑοις" μάγειρος 

δ᾽ ἐστὶν ὁ προσδιαλεγόμενος " ἩορτΣ 

----.-.-.-..οο-Ξο..Ἕ-.-.ο--.-- ΄ ᾽ ὑ ᾿ ν "ᾶ, ἢ ! ! Ὶ 

16 ". ἔοικε» ξοίσασιν Ὁ, τιμωρία] ἀν ἑν δ Β. ἄγναν- 
δρίας Ὁ. ἀνανδρείας ῬΨῚ,. ἀνδρείας Β. συγκαταπλεισϑέντας Ῥ ἀδ- 
16 εἰ5. ΠΠ 6 ΥΊ5 ἘΣ ἀυδγιπι 1060 ἴπ πιατρῖπα η΄ ἐϑ5έ: ᾿αὗτῃ Ρ. 

ΒοΡΙθο δίαν αὐτῇ, αἰσϑητοτάτου Β: ᾿ ᾿ 

516 ε. τὴν δὲ ααᾶ, Ο᾽ εἐ δρίἔοπιβ Ηδβο οἰ" ΟῚ Ιδοῆπᾶο, 

ααδο ἱπ Ὁ 5 ἄπογαπι ἴογδ ἀϊδ᾽ἐογαπι Ιαευαϊπο, εϑέ, ᾿πᾶϊοῖο. ὁπι. ΡΥΊ, 

παρύκην Ι,. καρύκλην Υ. καρύηκην Ρ. ἧς τῆς] ἧς τὰς Β. 
ὀψαρτιχὰ Β. συραχόσιον ΑΒ, συῤακούσιοι ΡΥ, ὦ "νὼ 

ΝΟΥ δέν ἴάγις. ἔτι δὲ] Τιοσοραίαν, ἔει τε. φιλιστίων ΒΡΥ 

δἔ, ἐθ 4ιὸ ἐαοθέ ϑομυ οἰρῃ., Α. φιληστίων. 451}, 1.) φαρᾶ οχ οθι- 
ἰθοξατα, οοΥΓοχὶε δομινοῖρῃ, ᾿ 

πον 516 Δι μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ ὁτη. Β. ἂν ὁπ, ΒΒ. 0. 6 ΑἸοχ!- 
ἀ15 1οθσ παδο μάᾶθδέ Ὁ, ἄλεξις“ κινδαυλον ἐὰν παραϑῶ σοι. προσχάτε- 

δεῖ τοὺς δαχτύλους. ἵπ ΑΙδχι 8 σϑυβίθ5. ἱπάϊοαν! Ἰδου δ. 

14. 
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“Ὅτι δέ σοι 
παρὰ τοῦτο πωδιμδόν τινὰ παραϑήσομεν. 

. Β, χάνδαυλον; οὐκ ἐδήδοκ᾽ οὐδ᾽ ἀχήχοα 

οὐδέποτε. “᾽ Ε ΕΊ ΕΣ ΩΝ 

5 4. ϑαυμαστὸν ἐμὸν εὕρημα πάνυ" πολὺν δ᾽ ἐγὼ 
6 ἐὰν παραϑῶ. σοι, προσκατέδει τοὺς δαχτύλους 

σαυτῷ γε χαίρων. ἔρια μὲν ποιήσομεν 
Ἀ μ . χ 

Β. ἄνϑρωπε ποίει λευχὰ καὶ βλέπεις κα 
«4. ἐπὰν ἀπὸ τῶν κοινῶν ταρίχους ἰχϑύων; 

10 χρεῶν, βατανίων κα κα εὐϑέως 
οι δίπυρον παραϑήσεις, φὸν ἐπιτετμημένον, 

πῦον; μέλιτος ὀξύβαφον, ἀποταγηνιῶ 
τυροῦ Κυϑνίου τροφάλια χλωρὰ παρατεμὼν, 

᾿βοτρύδιόν τι, χόριον, ἐν ποτηρίῳ 
40 γλυχύν" τὸ τοιοῦτον γὰρ ἀεί πως μέρος 

Ε ἐπιπαίξεται, κεραλὴ δὲ δείπνου γίγνεται. 
ΒΝ ἄνϑρωπ᾽ ἐπίπαιζε μόνον κα κα αὶ 
᾿ τ ΠΧ ΥΝ ἀπαλλάγηϑί μου 

χ χ χ γ᾽ χαγδαύλους λέγων 

90 χαὶ χόρια καὶ βατάνια πᾶσάν ϑ᾽ ἡδονήν. 
μνημονεύει τοῦ κανδαύΐλου καὶ Φιλήμων ἐν Παρεισιόντι 
οὕτως. ᾿ »ἷκ ἘΝ ' 

Ψ.1. ὅει ΑΒΡ. ἔτι Ὑ], νϑῦθ ἔογέαββϑ. ν΄. 3. χάνδαυλον] χάνδα- 
λον. Β. τοῦδ᾽ ΑΒΡ, ἄλλ᾽ οὐδ ΝΙ,. ἀκήκοα) 1θὺ} ἀκήχος, 

Υ. ὃ. εὕρημα) εὕρηκα Β, πάνυ. πολὺν ΒΤ,. πάνυ πολὺν ΡΥ. 
- 10 6, Ὑ. 6. ἐὰν παραϑῶ) ἐμπαραϑῶ Β, προσκατέδει) προσκώ- 

τεδεὶ ΑΒΌΡ, προοχατέδῃ ΜΠ.  Ψ, 8. βλέπεις Τοτίαββ6 βλέπ᾽ εἰς 
[αῖε, ν. 12. πῦον]. δου θορθδέυν πυὸν. ἀποταγηνιῶ] ἀπὸ τα- 
)η γιὼ Ἃ; ἀποταγηνίω ΕΝ ἀποταγήνω Ῥ. ἀπὸ τηγάνου Ψ], οὲ Βομινοῖρῃ. 
"δὐτείο. ᾿ ν, 13. Κυδνίου τροφάλια χλωρὰ] Τωεροθαΐυγ τροφϑλιὼ 
ζλωῤὰ Κυϑείου. τροφάλις, ΡΝ τροφαλλιὰ ἂς Ὑ. 14. χόριον 
ΘΈΝΑ οῖμῃ. χορεῖον ῬΥΤ,.. πνῆοχο, 

ἘΤῚ εν. 10. γἴγνεται} βοδοβαξας γίνεται." Ψ. 18: ἀλλ᾽ 
αἀἃ. ΒΡΨ εἰ βαυᾶ ἀανιε ἃ. ὁπ 1, δὲ δοῦν εἶσι, δἀϊείο, ἢ Ψ. 20. 
χόρια ΑΒ. χορεία ὈΥ̓͂Τ,. πᾶσάν 91. Πορόθαΐαν. πᾶσαν τὴν: ἢ 
ἐνημονεύει τοῦ πάνδαύλου καὶ οπϊ. ΒΒ» --Φιλήκων Ῥ. 3.140) Οπιῖβίε 
ὀρίεοινθν, τοῦ ἔν ον ΒΒ...  Πάρεισιῤντο δοιλνοιβ αν Εἱδηὶ παρέόνει. 
ΟΝ 1) ω εν οὕτως οὁπὲ. 8... “ἢ ἀφ αθν τ κοῦ ἐρήρον υδι ἢ 

᾿ 
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ἐδ, προ Τοὺς ἐν τῇ πόλει 

μάρτυρας ἔχω 7ὰρ ὅτι μόνος φύσχην ποιῶ, 
κάνδαυλον, φὰ, θρῖον, ἐν στενῷ. τί γὰρ 
τούτων ΗΜΗ͂ΝΙ ἐγένετ᾽ ἢ ἁμάρτημα τί; 

Ὑ χαὶ Νικόστρατος ἐν Μῆαγείρῳ 
Ὃς μέλανα ποιεῖν ζωμὸν οὐκ ἠπίστατο, 
οϑρῖον δὲ καὶ κάνδαυλον. 

χαὶ Μένανδρος Τροφωνίῳ ς 

᾿Ιωνιχὸς πλούταξ" ὑποστάσεις ποιῶ, 
᾿χάνδαυλον, ὑποβινητιῶντα βρώματα. ι 

χαὶ εἴς τοὺς πολέμους δὲ ἐξιόντες οἱ “Ζυδοὶ παρατάττον- 

ται μετὰ συρίγγων. χαὶ αὐλῶν, ὡς φῆσιν “Ἡρόδοτος. χαὶ 

«“Τακεδαιμόνιοι δὲ μετ᾽ αὐλῶν ἐξορμῶσιν. ἐπὶ τοὺς πολο- 
᾿ μιίους, καϑάπερ Κρῆτες μετὰ λύρας." 
Ρ 15. “Ἡρακλείδης. δ᾽ ὁ. υΚυμαῖος, ὃ τὰ πρϑραὶ συ) 

γράψας, ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις “ὰρᾳσκευαστικοῖς εὐτῶν ᾿ 
ὡς ὁ ἐν τῇ λιβανοφόρῳ χώρῳ βασιλεὺς αὐτόνομός τέ ἐστι 

χαὺ οὐδενὸς ὑπήκοος, γ γράφει καὶ ταῦτα. 5, Οὗτος δ᾽ ὑπε 

βάλλει τῇ τρυφῇ καὶ ῥᾳϑυμίῳ. διατρίβει τε γὰρ ἀεὶ ἐν τοῖς 
βασιλείοις, ἐν Τρυφῇ καὶ δαπάνῃ τὸν βίον διάγων. χαὶ 
πράττει οὐδὲ ἕν πρᾶγμα, οὐδὲ πολλοῖς πλησιάξει ,, ἀλλὰ 

δικαστὰς αὐτὸς ἀποδειχνύει" χαὶ ἐάν. τις αὐτοὺς. ἡ)ῆται 

ὁ μὴ δικαίως δεδικαχέναι, ἔστε ϑυρὶς ἐν τῷ ὑψηλοτάτῳ τῶν 
Η͂ σιλείων, χαὶ αὕτη ἁλύσει δέδεται. ὃ οὖν ἡγούμενος 
ἀξίκως δεδικάσϑαι ἐπιλαμβάνεται τῆς ἁλύσεως χαὶ ἕλκει 

Ϊ ᾿ - “ : 

᾿ Υ,, .2. γὰρ δαά. 1.. οπι. ΒΥ, Ψ. 3. γὰρ δἀάτάϊε Μεϊποκίυ5. 

517 ἃ. ἐν Μαγείρῳ] ἕν οπι. Β. χαὶ  ῆένανδρος] καὶ ὁπι. Β. 
᾿ς ΜρομδπανῚ νουϑὰβ δἰέαμ ΤΡ, Ρ. 132 ἢ πλούταξ ῬΙ,. πλοῦύταξ Υ. 

πο ἢ ἡπόστασις ΒΞ ποιῶ ΟοιαῦβΒ. Τι ἰδεῖ ποιῶν οὐ πῖς δὲ 192. 

ὑποβινητιῶντα 1,. ἱποκινητιῶντα ΒΡ, ὑποκινητιῶν τὰ. 

“Ἡρόδοτος] Ἱ, 17. πολεμίους ἴ,. πολέμους ΑΌΡΥ. 

817 Ὁ. ὡς ὃ ἐν] ὅτι ἐν Β. τρυφῇ] τροφῇ Β' Βα οἔ ράμ!ο 

᾿ Ῥοβέ, βασιλείοις Ψα]οΚοπατῖα5 δα ῬΒοεπΙββ. ἡ. 618. οαπὶ δ 6556- 

προ δᾶ Ὠιοάον, ἯΠ, 41. νο]. 1. ρ. 215. 1 ΡΥ] βαλανείοις. 

οὐδὲ ἕν Υ1.. οὐ δέον ΒΡ. οὐδὲ πολλοῖς} καὶ οὐδὲ πολλοῖς. 

δικαστὰς) δικαστὴς Β΄ ἡγῆται ἡγεται Β. 

517 ο. δεδικακέναι) δεδικάσθαι Β. αὕτη δοῖινν εἰσ. δονθε- 

Ῥαίιν αὐτή, ἕλχει) ἕλκων Ρ. 
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τὴν ϑυρίδα, καὶ ὃ βασιλεὺς ἐπειδὰν αἴσϑηται, εἰσχαλεῖ 
χαὶ αὐτὸς δικάζει. καὶ ἐὰν, φαίνωνται οἱ δικασταὶ. ̓ἀδίχως 

δικάσαντες, ἀποθνήσκουσιν: ἐὰν δὲ δικαίως, δ᾽ χινήσας 
τὴν ϑυρίδα. ἀπόλλυται." τὰ δ᾽ ἀναλώματα λέγει ̓ τῆς ἡμέ- 
ρας εἰς τὸν βασιλέα χαὶ τὰς περὶ αὐτὸν γυναῖκας 'καὶ φί- Ψ᾿ 

λους γίνεσθαι τάλαντα πεντεχαίδεχα, Βαβυλώνια. ; 
ἃ 14. Παρὰ δὲ Τυρρηνοῖς. ἐχτόπως τρυφήσασιν᾽ ἱστορεῖ 

Τίμαιος ἐν τῇ πρώτῃ ὅτι αἱ ϑεράπαινδι. γυμναὶ" "τοῖς ἂν- 

δράσι δίδχονοῦν τοι Θεόποιιπος: δ᾽ ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ 

τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν καὶ νόμον εἶναί φησι παρὰ. τόῖς Τυρ- 
ρηνοῖς κοινὰς ὑπάρχειν. τὰς γυναῖκας ταύτας δὲ ἐπιμε- 
λεῖσϑαι σφόδρα τῶν σωμάτων χαὶ γυμνάξεσϑαι πολλάκις 
χαὶ μετ᾽ ἀνδρῶν," ἐνίοτε δὲ . χαὶ πρὸς ἑαυτάς" οὐ γὰρ 
αἰσχρὸν εἶναι αὐταῖς φαίνεσθαι γυμναῖς. δειπνεῖν δὲ αὖ- 
τὰς οὐ παρὰ τοῖς. ἀνδράσι τοῖς ἑαυτῶν, ἀλλὰ παρ᾽ οἷς" 

ε ἂν τύχωσι τῶν παρόντων, χαὶ πρυπίνουσιν οἷς ἂν βου- 
ληϑῶσιν. εἶναι δὲ χαὺ πιεῖν δεινὰς καὶ τὰς ὄψεις πάνυ χα: 

λᾶς. τρέφειν δὲ τοὺς Τυρρηνοὺς: πάντα τὰ γινόμενα παι- 
δία, οὐκ εἰδύτας᾽ ὅτου πατρός ἐστιν ἕχαστον. ζῶσι δὲ χαὶ 
οὗτοι τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ϑρεψαμένοις, πότους τὰ 
πολλὰ ποιούμενοι. χαὶ πλησιάζοντες ταῖς γυναιξὶν ἁπάσαις. 
οὐδὲν δ᾽ αἰόχρόν ἐστι Τυρρηνοῖς ᾿ οὐ μόνον αὐτοὺς ἐν τῷ 
μέσῳ τι ποιοῦντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ πάσχοντας" φαίνεσθαι. ἐπι-" 
χώριον γὰρ καὶ τοῦτο παρ᾽ αὐτοῖς ἐστί. χαὶ τοσούτου 
δέουσιν αἰσχρὸν ὑπολαμβάνειν. ὥστε. χαὶ λέγουσιν, ὅταν 

ΠῚ μὲν δεσπότης τῆς οἰχίας ἀφροδισιάξηται, ζητῇ δὲ τις 

αὐτὸν, ὅτι πάσχειν τὸ χαὶ τὸ, προσαγορεύσαντες αἰσχρῶς 

-----ςττπησνος »»} ᾿ ἂν ᾿ δε ἢ 

ἀ ω ἀν" των σαδτον απιο ἴῇ 
τὴν ϑυρίδα ---- ὃ χινήσας οπι. ᾿εἰσχαλεῖ] ἐγκαλεῖ Β΄... ϑυρίδα] 

ϑυρίδ᾽ Β. λέγει] λέγεται. Β. ᾿ ΘΝ 

517 ἃ. ἐν τῇ πρώτῃ! τῇ οπι.' Β' σ᾿ Θεόπομπας: δ᾽ δ᾽ οπι. 'Β, 

᾿ τεσσαρακοστῇ τρίτῃ} δου δου δέν μγ΄, : ψόμον) νόμου .Β. 
γυμνάζεσθαι πρὸς ἕαυτάς τε. χαὶ μετ᾽ ἀνδρῶν Ὁ. πολλάκις; καὶ 

ΑΒΡΥ. καὶ 01). ἴ. ἀνδρῶν ΑΒΡ].. αὐτῶν. τὙκε τε 

517 6. οἷς ὧν θ5 ῥΎΤ, οἷς ἐὰν νὶ5 ΑΒΟ. τοῖς ϑρεψαμένοις 

ταῖς ϑρεψαμέναις.Ο, φαίνεσθαι οπι, ΒΒ. ᾿ 3οτὶ Β. ἐστὶν Α΄ ἐπεὶ 

ΡΨΕ: οὐ! θήν λέγουσιν] δμολογοῦσιν Ὁ,. οπνῖδδδ΄ δε τουᾶ “Μαΐαβ 
αἰβρυξαίςοη 5 Ῥᾶγίθ, ; τὴ ἫΝ ᾿ 
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τὸ πρᾶγμα: ἐπειδὰν δὲ δυνουσιάξωσι. χαϑ' ἑταιρίας ἢ 
χατὰ συγγενείας, ποιοῦσιν οὕτως. πρῶτον μὲ ἐν, ὅταν παὺύ- 
σῶώνται πίνοντες καὶ μέλλωσι χαϑεύδειν, εἰσάγουσι. παρ᾽, 
αὐτοὺς οἱ διάχονοι, τῶν λύχνων ἕτὶ καιομένων, ὁτὲ μὲν 
ἑταίρας, ὁτὲ δὲ παῖδας πάνυ καλοὺς, τὲ δὲ χαὶ γυναῖ- 
χας" ὅταν δὲ τούτων ἀπολαύσωσιν, αὖϑις αὐτοῖς νεανίσκους 

ἀκμάζοντας, οἱ πλησιάζουσιν αὐτοῖς ἐκείνοις. ἀφροδισιά- 

ζουσι δὲ χαὶ ποιοῦνται τὰς συνουσίας ὁτὲ μὲν ὁῥῶντες 
ἀλλήλους, ὡς δὲ τὰ πολλὰ καλύβας πὲέριβάλλοντες περὶ 
τὰς κλίνας, αἵ πεπλεγμέναι εἰσὶν ἐκ ῥάβδων, περιβέβληται 

48 δ᾽. ἄνωϑεν ἱμάτια. καὶ πλησιάζουσι μὲν σφόδρα χαὶ ταῖς 

γυναιξὶ ν᾽ πολὺ μέντοι 7ε χαίρουσι συνόντες τοῖς παισὲ καὶ 
τοῖς μειρακίοις: χαὶ γὰρ γένονται παρ᾽ αὐτοῖς πάνυ χαλοὺ 
τὰς ὄψεις, ἅτε τρυφερῶς" διαιτώμενοι καὶ ᾿λεαινόμενοι" τὰ 
σώματα: πάντες δὲ οἱ πρὸς ἑσπέραν οἰχοῦντες βάρβαροι 
πιυττοῦνταν καὶ ἡ :ξυροῦνται. τὰ σώματα" χαὶ παρά γε τοῖς 
Τυρρηνοῖς ἐργαστήρια κατέσχεύασταν πολλὰ χαὶ τεχνῖται 

ν τούτου τοῦ πράγμωτός. εἰσιν, ὥσπερ. παρ᾽ ἡμῖν οἱ κου- 
θεῖ." παρ᾽ οὖς ὅταν: εἰσέλϑωσε, παρέχουσιν ἑαυτοὺς πάντα 
τρόπον, οὐδὲν αἰσχυνόμενοι τοὺς ὁρῶντας οὐδὲ τοὺς πα- 
ϑιόντας. “χρῶνται, δὲ τούτῳ τῷ νόμῳ πολλοὶ χαὶ τῶν “Ελ- 
λήνων τῶν τὴν ̓ Ιταλίαν οἰκούντων, μαϑόντες παρὰ ΖΞαυ- 

νιτῶν καὶ Μεσσαπίων. ὑπὸ δὲ τῆς τρυφῆς οἱ Τυρρηνοὶ, 
ὡς “Ἄλκιμος ἱστορεῖ, πρὸς αὐλὸν χαὶ ᾿μάττουσι χαὶ "πὺ- 

χτεύουσι χαὶ μαστιγοῦσεν. "" ι ΚΝ ᾿Ὰ 

ο- 45, .)Διαβοόήτοι "δέ ἑἰσυν ἐπὶ τρυφῇ χαὶ αὖ τῶν ΣικεΞ 
᾿ λῶν τράπεζαι; οἵτινες χαὶ τὴν παρ᾿ αὑτοῖς, ϑαάλατταν “λέ: 

γούσινι εἶναι ἀρ τρήνραι χαίροντες Ῥοδῖ ἡὶ ἀυτῆς ὙΤΉΉΟΝΣ 
Ὡ "ὦ . ἐν 

ἐαχὶ : ον νου ει : ; 
817 Ι, “παιρίας] ΒΟΥ δέν ἕ ἑταιρείας. ́  νι ἢ κατὰ συγγενείας 8ι0- 

ἐοββοίαης ὃχ Α- ἔτυ καιομένων ΑΒ. ἐπικαιομένων ῬΎΞῚ,. 

αὖϑις αὐτοῖς] αὐτοῖς Γογία556 ἀεϊεπάσπι. αὖϑις αὐτοῖς εἰσάγοῦδι 
δον οἰ ἢ. κι «δ ᾿ “δῷ 

518 ἃ. περιβέβληται δ᾽ 7 δ᾽ ὅπ. Κ. Ὁ φὰς ὄψεις οἴη. Β΄ 

518 ». οὐδὲν Β΄. οὐδὲν ῬΎΤ,. “Ἑλλήνων τῶν ϑομυνεῖρη. Τδυῖ 

φλλήνων χαὶ τῶν. ᾿ σαυνιτῶν Ἀ{. σαμνυτῶν᾽ ῬΨ. οὐ, δα Υ]. 

Ρν. 278 ἢ. Διεόσαπίων} δουδεθᾶξαν ΠΙεοαπίων. μεοαππίων Ἐ.. 

ΠΤ ΘΊΒο. παρ᾽ αὐτοῖς} παρ αὐτοῖς ΑΒΟ, παρ᾽ αὐτῶν ΡΥ. ἡ 

ϑιλατεαν ϑάλασσιν ΒΚ. ὶ : ν»-: 
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ἐδέσμασιν, ὡς φησι Κλέαρχος ἐν πέμπτῳ. βίων. περὺ δὲ 
“Συβαριτῶν τί δεῖ. καὶ λέγειν ; παρ᾽ οἷς πρώτοις εἰσήχϑη- 
ὅαν εἰς τὰ βαλανεῖα λουτροχόοι. χαὶ. παραχύται πεπεδῃ- 
μένοι; τοῦ μὴ ϑᾶττον ἰέναι χαὶ ὅπως μὴ σπεύδοντες. κα- 

τακαίωσι τοὺς λουομένους. πρῶτοι: δὲ. ϑυβαρΐται χαὺ τὰς 

ποιούσας ψόφον τέχνας οὐχ ἐῶσιν ἐπιδημεῖν. τῇ πόλει, οἷον 

ἃ χαλκέων. καὶ τεχτόνων καὶ τῶν ὁμοίων, ὅπως αὐτοῖς, παν- 

ταχόϑεν ἀϑόρυβοι ὦσιν οἱ ὕπνοι. οὐκ ἐξῆν δ᾽ οὐδ᾽ ἀλε- 
χτρυόνα ἐν τῇ πόλει τρέφεσθαι. ἱστορεῖ δὲ περὶ αὐτῶν 
Τίμαιος ὅτε ἀνὴρ “Συβαρίτης εἰς ἀγρόν ποτὲ “πορευόμενος 
ἔφη ἰδὼν τοὺς ἐργάτας. σχάπτοντας. αὐτὸς ῥῆγμα. "λαβεῖν" Ἁ 

πρὸς ὃν ἀποχρίνασθαί τινα. τῶν ἀκουσάντων, αὐτὸς δὲ 
σοῦ διηγουμένου ἀκούων πεπονηκέναι τὴν πλευράν. ἐν Κρό- 
ζωνε. δὲ σχάπτοντέ τινι τὴν τῶν ἀϑλούντων κόνιν ἐπι- 

στάντες τινὲς “Συβαριτῶν ἐθαύμαζον. λέγοντες, εἰ τηλιχαύ- 

τὴν ἔχοντες πόλιν οἰκέτας μὴ χέχτηνται τοὺς σχώψοντας 
δ ἑαυτοῖς. τὴν παλαίστραν. ἄλλος δὲ «“Ξυβαρίτης παραγενό- 
μένος δὶς «Τακεδαίμονα καὶ χληϑεὶς; εἰς. φειδίτιον, ἐπὶ τῶν 

ξύλων κατακείμενος, καὶ δειπνῶν μετ᾿. αὐτῶν. πρότερον 
μὲν ἔφη καταπεπλῆχϑαι τὴν τῶν «“αχεδαιμονίων πυνϑα- 
ψόμενος ἀνδρείαν, νῦν δὲ ϑεασάμδενος νομίζειν μηδὲν τῶν 
ἄλλων αὐτοὺς διαφέρειν. καὶ γὰρ τὸν ἀνανδρότατον. μᾶλ- 
λον ἂν ἑλέσϑαι απρϑανεῖν ἢ τοιοῦτον βίον ξῶντω. 'καρ- 
τερεῖγ, ι 

10. Ἔϑος δὲ παρ᾽ αὐτοῖο καὶ τοὺς ἡ δὸς μέχρι τῆς 

τῶν ἐφήβων ἡλικίας ἁλουργίδας τε φορεῖν χαὶ πλοχαμῖ- 
δας ἀναδεδεμένους χρυσοφορεῖν. ἐπιχωριάξειν δὲ παρ’ αὖ- 
τοῖς διὰ τὴν τρυφὴν ἀνϑρωπάρια μικρὰ χαὶ τοὺς. σχω- 

ἴ παίους, ὡς φήσιν ὁ Τίμων, τοὺς καλουμένους. παρά τισι 
στίλπωνας, καὶ κυνάρια Μελμταῖα : ἅπερ αὐτοῖς χαὶ ἕπε- 

σϑαι εἰς τὰ γυμνάσια. πρὸς οὗς καὶ τοὺς ὁμοίους τούτοις 

τὰ βαλανεῖα] τὰ οπ!. ΒΒ." 
518 ἅ. ἀκούων πεπονηκένα!)] ἀκούω πεπονεχέναν ΒΒ. χρότωνυ 

ὍΡΨΙ,. χροτῶνε ΔΑ. τὴν τῶν ΑΒΟ, τὴν οπι. ΡΥ͂!. 
518 6. ἄλλος δὲ Συβαρίτης)] ΨΙάα ΤΡ, Ρ». 138 ἃ. πλοκαμῖδας 

ΨΙ,. πλοχαμίδας ἈΡ, ἐπιχωριάζειν») ἐπιχωριάζενι ϑοἢννοῖρῃ.. 
σκωπαίους) σκοπαίους ΡΥ... Οοιγθοίαπα. οχ δρίέοπιθ δὲ Ἐπιβίδίμίο, 
αὰϊ Ρ. 152 οχέγ. σχωπαίους ῬΕΙ͂ ΘΥγογοπι ᾿υϑοοάδοπιομπῖοβ [Θοἰέ. 

“-- 
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"Μασανάσσης . ὁ τῶν Μαυρουσίων. βασιλεὺς ἀπεκρίνατο, 
ὡς φησι Πτολεμαῖος ἐν ὀχδόῳ. ὑπομνημάτων, ζητοῦσι συν-- 
ὠνεῖσϑαι πιϑήκους, Παρ ὑμῖν, ὦ οὗτοι, αὲ γυναῖχες 

οὐ τίχτουσι. παιδία; ἐν παιδίοις. γὰρ ἔχαιρεν. ὃ Μασανάοσ- 
19 σὴς χαὶ εἶχε παρ᾽ αὑτῷ τρεφόμενα, τῶν υἱῶν, πολλοὶ δὲ 
σαν, τὰ τέχνα καὶ τῶν ϑυγατέρων ὁμοίως. καὶ πάντα ταῦτα 
αὐτὸς. ἔτρεφε μέχρι τριῶν ἐτῶν" μεϑ᾽ ἃ ἀπέπεμπε, πρὸς 
τοὺς γεγεννηκότας ». παραγενομένων ἄλλων. τὰ δὲ αὐτὰ ἔφη 
καὶ Εὔβουλος Ο. κωμικὸς ἐν Χάρισιν. οὕτως. ' 

ο Καὶ γάρ. πόσῳ χάλλιον. ἱκετεύω ; τρέφειν 

ἸΟΣ ἄνϑρωπον ἔστ᾽. ἄνϑρωπον, ἄν. ἔχῃ βίον, 
ἢ χῆνα 'πλατυγίξοντα καὶ χεχηνότᾳ; ᾿ 

ον ἢ στρουϑὸν,, ἢ πίϑηκον,. ἐπίβουλον κακόν. ... 
" χαὶ ,᾿Αϑηνόδωρος. δὲ ἐν τῷ περὶ σπουδῆς χαὺ παιδιᾶς Ἂρ- 
χύταν. φησὶ τὸν. Ταραντῖνον; πολιτικὸν ἅμα. χαὶ; «φιλόσοφον 

γενόμενον, '“πλείστους. οἰκέτας. ἔχοντα ἀεὶ τούτοις παρὰ τὴν 
δίαιταν ἀφιεμένοις. εἰς τὸ συμπόσιον ἥδεσθαι. ἀλλ᾽ .οἱ 

“ υβαρῖται. ἔχαιρον. τοῖς ἹΜελιταίοις: μερδίθμς » καὶ ιἀχϑρώ. 
σοῖς οὐχ ἀνϑρώποις. 

"47, ᾿Βρόρουν δ᾽. οὗ Συβαρῖται. χαὶ ἱμάτια Μιλησίων 
ἐρίων. πεποιημένα " ἀφ᾽ ὧν δὴ καὶ αἱ φιλίαι ταῖς πόλεσιν 

ἐγένοντο, ὡς ὁ Τίμαιος ἱστορεῖ. ἠγάπων γὰρ τῶν μὲν ἐξ 
ς ᾿Ιταλίας Τυρρηνοὺς, τῶν δ᾽ ἔξωϑεν τοὺς Ἴωνας, ὅτι τρύφῇ 

προσεῖχον. οἱ δ᾽ ἱππεῖς τῶν “Συβαριτῶν ὑπὲρ τοὺς 'πεντα- 

κισχιλίους ὄντες. ἐπόμπευον. ἔχοντες κροχωτοὺς ἐπὶ τοῖς 
ϑώραξι καὶ τοῦ ϑέρους οὗ νεώτερον αὐτῶν εἰς τὰ τῶν 
Τυυμφῶν ἄντρα τῶν ᾿«ἀουσιάδων ἀπρδγμοῦνεις διετέλουν 

ἀτξτυνἢ 

518 ἢ μασσανάσσης Ρ15 ΑΒ. ἀλροδιῖνς νἱ5 ΟΡΥΙ,. 

519 ἃ. παρ᾽ αὑτῷ] ϑουιθοθαίαν παρ᾽ αὐτῷ. ἐν Χάρισιν} ἐν 
οἵ. Β. Ν. 2. ὧν ἔχη. βίον οτι. 6. -- ἀνέχη Ῥ, ν. 2. πλα- 
τυγίζοντα ΑΒΟ, πλαταγίζοντα ΡΥΠ. 

19 ". παιδιᾶς 1ω. παιδείας ΑΒ. παιδίας Ῥ. ἀρχύταν Β. 
δου οΡαΐαν ᾿Αρχύτην, τούτοις] ΝΟη οἰχέταις, 564 τοῖς τῶν οἶχε-- 
τῶν παιδίοις ἀφ! Θοέαέαπι 6556 Διοῃνέαπι ἐγαᾶιάϊε Αο]ίαπα5 Ψ. Ἢ. 
ΧΙ, 10. ἀφιεμένοις Ὁ ἀφικνουμένοις Θρίξοπιθ, 46 Ηΐ5. γογθῖ5 
ἀεϊέαι, καὶ ἀρχύτας δὲ ὃ σε Ως πλείστους οἰκέτας ἔχων πολιτικὸς 
ἅμα καὶ φιλόσοφος γενόμενος, ἀεὶ τούτοις παρὰ τὴν δίαιταν ἀφικνουμέ- 
γοις ἥδετο. 

919 ο. ἔξωϑεν] ἕωϑεν ἱπέρι' νυ 8118. τῶν Ἰγυμφῶν,. τῶν οπι, ΡΥ͂. 
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μετὰ πάσης τρυφῆξι ὁ δ δ᾽ εὔποροι αὐτῶν ὁπότε εἰς. ἀγρὸν 
σἰπρωβάλλδιεν; καίπερ ἐπὶ ξευγῶν: πορευόμενοι 'τὴν ἡμὲρη- 
σίαν πορείαν ἕν᾽ τρισὶν" ἣμ ἐραὶς διυήνυον. ἤσαν 'δέ τιγὲβ 

αὐτοῖς χαὶ τῶν᾽ εἰς τοὺς ἀγροὺς φερουσῶν. ὁδῶν χατάστε- 
ἃ 7οι- τοῖς δὲ πλείστοις αὐτῶν “ὑπάρχουσιν “δίνῶγες ἐγγὸς “᾿ 
τῆς ᾿ϑαλάδοης" εἰς" ̓οὐς δι᾿ ὀχετῶν τῶν οἴνων ἔχ. τῶν 

ἀγρῶν ἀφειμένων, τὸν μὲν ἔξω τῆς χωδὰῤ᾽ ̓ πίπράσκεσϑαι; 
τὸν δὲ εἰς τὴν πόλιν. τοῖς πλοίοις διὰκομίξεσθαι. ποιοῦν- 

ται δὲ καὶ δημοσίᾳ πολλὰς καὶ πυκνὰς ἑστιάσεὶς καὶ τὸὺξ 
λαμπρῶς φιλοτιβηϑέντας χρυσοῖς στεφάνοις. “τὴιῶσὶ, καὺ 

τούτους ἀναξηρύττουσι" ἐν ταῖς δημοσίαις ϑυσίαις χοὶ τοῖς 

ἀγῶσι, προσκηρύξ δυξεὺ οὐκ εὔνοιαν, ̓  ἀλλὰ τὴν εἰς τὰ 

ς δεῖπνα χορηγίαν " ᾿ἐν οἷς στεφανοῦσθαι “καὶ τῶν Ῥιαγείρων 
τοὺς «Φὀιστὰ τὰ παρατ θέντα διασχευάσαντας. παρὰ «“Συ- 
βαρίταις δ᾽ εὑρέϑησαν καὶ πύελοι, ἐν αἷς ̓κατακείμενδι 
ἐπυριῶντο. πρῶτοι δὲ καὶ ἀμίδας᾽ ἐξεῦρον, ἃς εἰσέφερον εἰς 

τὰ συμπόσια. καταγελῶντες δὲ τῶν. -ἀποδημούντων ἐκ τῶν 
πατρίδων αὐτοὶ ἐσεμνύνοντο ἐπὶ τῷ᾿ ΘΟΝΝ ἐπὶ ψυμρς 
τῶν ποταμῶν γβήθαμ ἐν Ἔν, 

"ἘΝ Δοκεῖ δὲ μετὰ τῆς εὐδαιμονίας αὐτῶν εἶναι ὃ τε 
τῆς χώρας, ἀλιμένου τῆς ϑαλάσσης" παρηκούσης καὶ τῶν 

ἕ χαρπῶν͵ σχεδὸν ἁπᾷντὼν ὑπὸ τῶν πολιτῶν καταναλισχο- 
μένων» ὃ τὲ τῆς πόλεως᾽ τόπος, χαὺ. ὁ. παρὰ "τοῦ ϑεοῦ 

χρησμὸς συμπαροξῦναι πάνξας ἐκτρυφῆσαϊ, 'χαὶ ποιῆσαι 

ξῆσαι ὑπὲρ τὸ μέτρον ἐχλελυμένως. ἡ ΕΙ πόλις. οἰὑτῶν ἐν 

κοίλῳ. χειμέγνῃ τοῦ μὲν: ϑέρους ἕωϑέν τε χὰὺ πρὸς ἑσπέραν 

ψῦχος. ὑπερβάλλον ἔχει, τὸ δὲ μέσον τῆς ἡμέρας καῦμα 
ἀνύποιστον" ὥστε τοὺς «πλείστους αὐτῶν ὑπε ειληρένα!, πρὸς 

5 20 ὑγίειαν διαφέρειν. τοὺς ποταμούς: ὅϑεν χαὶ ῥηϑήναι͵ ὅτι 
τὸν βουλόμενον ἐν Συβάρει. μὴ πρὸ. μοίρας; ἀποϑανεῖν, 
οὔτε δυόμενον οὔτε ἀνίσχοντα τὸν “Ἴλιον ὁρᾶν: δεῖ. “ἐπεμι- 
“μὰν δέ ποτε χαὶ εἰς" ϑεοῦ τοὺς χρησομένους, ὧν ἣν 

5: 

519 6. ἐν οἷς στεφανοῦσθαι] στεφανοῦσι δὲ Ο. παρατιϑέντα Ῥ. 
μετὰ ἈΡ εὲ οὐᾶοχ Βοπίαπαβ ἴῃ ᾿θοθ Ομ θ5. Αδρίαμπ!5,, μέγα ΝΠ. 

[π᾿ ορ᾽ἐοπῖ θ᾽ ἐσέι Ἰοοὰβ. ΟὨ5θα8, ὃ τὲ τῆς χώρας Τ᾿. ὅτι ἐκ τῆς χώ- 

ρας 1, οὐ δομινοῖρῖι. οαϊεο. ἀλιμένου] ἀλιμένους Ῥ. 

510 Γ᾿ ὑγίειαν Ἀ. ὑγίείαν Β, ὑγέίαν ῬΨΤ,: 

᾽ 
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εἷς "ἥκυρις, ον, τὴ μέχρι: υὐνοίν γε φφα στ χαὲ᾿ 
“ Πυϑία ἔφη ̓ ἦ 

᾿Εὐδαίμων, ̓ Συβαρῖτα,, υπῤνειμδιεῆμωνθν σὺ μὲν. αἰεὶ. 
“ἐν ϑαλίῃσιν ἔσῃ; "τιμῶν γένος αἰὲν ἐόντων. 

εὖτ᾽ ἂν δὴ πρότερον ϑνητὸν ϑεοῦ ἄνδρα σεβίσσῃς;. 

᾿ τηνίκα σοι πόλεμός τε καὶ. ἔμφυλος στάσις. ἥξειν. 

τούτων ἀκούσαντες" ἔδοξαν λέγειν αὐτοῖς τὸν ϑεὸν ὡς οὐ-: 

δέποτε: παύσαιντο τρυφῶντες" ᾿ οὐδέποτε γὰρ τιμήσειν". 'ἄν- 
ϑρωπον μᾶλλον. ϑεοῦ. ἐγένετ. οὖν αὑτοῖς τῆς τύχης ἧ 
μεταβολὴ. ἐπεί τις τῶν οἰχετῶν τινα. μαστιγῶν, καὶ τοῦ- 

τον καταφυγόντα εἰς τὰ ἱερὰ. πάλιν. ἐμαστίγου, ὡς: δὲ τὸ 

τελευταῖον χατέδραμεν ἐπὶ τὰ τοῦ" πατρὸς αὐτοῦ μνήματα; 
ἀφῆκεν αἰδεσϑείς. ἐξαναλώϑησαν δὲ φιλοτιμούμενοι πρὸς 
ἑαυτοὺς τρυφαῖς. χαὶ ἡ. πόλις δὸν πρὸς. “ἁπάσας τὰς ἄλλας 

ἡμιλλᾶτο. περὶ τρυφῆς. εἶτα μετ᾽ οὐ πολὺ γινομένων. αὐ- 

τοῖς σημἰξίων πολλῶν καὶ ἀπωλείας," “ὦ ἧς νῦν οὐ κατε- 
πείγεν λέγειν, διερϑάρησα. τ Π " 

19. Εἰς τηλιχοῦτον δ᾽ ἦσαν. τρυφῆς ἐηβιολόφιβ ὡς ̓ 
χαὺ παρὰ τὰς εὐωχίὰς τοὺς ἵπποὺς ἐϑίσαι πρὸς. ̓αὐλὸν 

ὀρχεῖσθαι. τοῦτ᾽ οὖν εἰδότες οἱ -Κροτωγιᾶται ; ὅτε αὐτοῖς 

ἐπολέμουν, ὡς καὶ “Δριστοτέλης ἱστορεῖ διὰ τῆς Πολιτείας 
ΕΗ ἐνέδοσαν᾽ χε ἵπποὶς τὸ λνιν οὐὐάρος μέλος. συμπαὰΞ 

ιν δι 5 
υ 

520 ἃ. εἷς ΟΝ Ροΐξοπυκ, ἀδαπύπθὰ βρήδέαι ΤΑΡΥῚ ὁ ἐσώμυρις. ᾿ 
ὃ “ἄμυρις Οαδαυθοπιιβ. Ὁ πιῖδῖε Βαθο ερ ἕοτμθ, μᾶθο ἐαπίυχῃ βτλορ ἐμ, 
πυνϑανομένοις δὲ 'πυϑῶδε οἰβέχου τίνος εὐδαιμονήσουσιν, ἡ πυϑία ἔφη 

μέχρι τότε εὐδαιμονῆσαι ἔστ᾽ ἂν πρότερον ϑνητὸν ϑεοῦ ἄνδρα, σεβίσωσι. 

χαὶ οἱ μὲν ἐδόκουν οὐδέποτε παύσεσϑαν τρυφῶντες -- . Οὐδουίυμῃ 
θαυ. οἀϊέαπη δἰέα!ε δέρμα μι Βυζαᾶπέ, 1π Σύβαρις. Ἄς 
Εὐδαίμων εὔδαιξοον" ϑέθρμδπαβ,, ἔπι Ξυβαζῖτα ἱπανευδαίμων τὴ ἼΡν15 
Οπιΐδδὰ δχ 'ΒιΘΡ μα πο ΒΌΡΡΙοΥΕ ΒΟΝινοῖση. ᾿Αρυὰ Βεθρμαπαπὶ πανεύ- 
δαιμον. μὲν αἰεὶ “(αἰεὶ Α. ἀεὺ ΒΡ) ἐν ϑαλίησιν αδά, ὌΨΗ οπὶ. ΨῈΣ 

ἽΨ, 2, ἔσῃ; τιϊιῶ»}] Θεῶν τιμιῶν Βε ρα 5 ΒυΖ: “Κ..8.: εὐ εὴ 
ἔστ᾽ Ὁ. δὴ] δὲ ΒομννοΙρἢ.. σεβίσσῃς] σεβίζη δεέερηδηῖ5 ΒΖ. 

520. 5. Ὁ "ἔμφυλὸς Ῥουβοπαβ: ΤΑῚ δὲ Βεορῆδηιβ ΜΡ ίλις: 
καὺ τοῦτον] καὶ "ΠὸὮ ἀεδβίάθροπι, 

520 ο. εἶτα -- διεφϑάρησαν ὁπι. Ὁ: ᾿χαὶ ἀπωλείας τῆς ἀπω-- 
λείας Ὁ ἀβαπθοηαϑ, οὐ κατεπείγει ᾿ΒΘΒαΘἴδλα8. δᾷ Βο511 ἘΠΙΊρ565 
Ῥ. 411, Τιεροναῦῖιν "οὐχ “ἔε᾽ (ἔευ Β) ἐπείγει, "εἰς δὲ τηλικοῦτον Ἐ), 
ὉΠ.Ϊ550, πὶ ἔΆΠογ, ΡΥ οκίτηο ὅδ᾽, ᾿ τοὺς ἵππους] τοὺς ἱππεῖς Ἔ.. 
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ἃ θῆσαν γὰρ αὐτοῖς χαὶ αὐληταὶ ἐν στρατιωτιχῇ σχευῃ. χαὲ 

ἅμα αὐλούντων ἀχούοντες οἱ ἵπποι οὐ μόνον ἐξωρχήσαντο, 
ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἀναβάτας ἔχοντες ηὐτομόλησαν πρὸς τοὺς 

Κροτωνιάτας. τὰ ὅμοια ἱστόρησε καὶ περὶ Καρδιανῶν ὃ 
«Ἱαμψακηνὸς. Χάρων ἐν δευτέρῳ “ὥρων γράφων. οὕτως Ί 
»»"Βισάλται εἰς Καρδίην ἐστρατεύσαντο, χαὶ ἐνίκησαν: ἢγε- 
μὼν “δὲ τῶν Βισαλτέων ἦν Ὄναρις.. οὗτος δὲ παῖς ὧν ἐν. 

δ τῇ 'Καρδίῃ ἐπράϑη, καί τινι Καρδιηνῷ δουλεύσας κορσω- 
τεὺς ἐγένετο. “Καρδιηνοῖς δὲ λόγιον ἦν ὡς Βισάλται ἀπί- 
ξονται ἐπ᾽ “αὐτούς. καὶ πυχνὰ περὶ τούτου διελέγοντο. δ 1 
τῷ κχορσωτηρίῳ -ἱζάνοντες. καὶ. ἀποδρὰς ἐκ τῆς «Καρδίης., 
εἰς. τὴν πατρίδα τοὺς Βισάλτας ἔστειλεν ἐπὶ τοὺς Καρδιη-: 
ψόὺς, ἀποδειχϑεὶς ἡγεμὼν ὑπὸ τῶν Βισαλτέων. οὗ δὲ ΚαρΞ 
διηνοὶ πάντες τοὺς ἵππους ἐδίδαξαν ἐν τοῖς συμποσίοις ' 
ὀρχεῖσϑαι ὑπὸ τῶν αὐλῶν, καὶ ἐπὶ τῶν ὀπισϑίων ποδῶν Ὁ 
ἱστάμενοι τοῖς προσϑίρις ὠρχοῦντο. ἐξεπιστάμενοι τὰ αὐ- 
λήματα. ταῦτα οὖν ἐπιστάμεγος “Ὅναρις͵ ἐχτήσατο ἐκ τῆς. 

Ζ Καρδίης αὐλητρίδα, καὶ ἀφικομένη ἡ αὐλητρὶς. εἰς τοὺς ͵ 

Βιφάλτας ἐδίδαξε πολλοὺς αὐλητάς᾽" μιεϑ ὧν δὴ χαὺ στρα- 
τεύεται ἐπὶ τὴν Καρδίην... «χαὶ ἐπειδὴ ἡ μάχη συνειστήκει; 
ἐχέλευσεν αὐλεῖν τὰ αὐλήματα, ὅσα οἱ ἵπποι τῶν Καρδιη- 

γῶν ἐξεπισταίατο. καὶ ἐπεὶ. ἤκουσαν οἱ ἵπποι τοῦ αὐλοῦ, ᾿ 
ἔστησαν ἐπὶ τῶν ὀπισϑίων ποδῶν χαὶ πρὸς ὀρχησμὸν β 
ἐτράποντο " τῶν δὲ Καρδιηνῶν ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ Ἱππῷ ἣν 

5594 καὶ οὕτως ἐνιχήϑησαν. “ -“Φυβαριτῶν δέ. τὶς εἰς Κρότωνά Ί 

πότε διαπλεῦσαι βουληϑεὶς ἐχ τῆς “Συβάρεως ἰδιόστολον 
ξ 

ἐναυλώσατο πλοῖον, ἐφ᾽ ᾧ οὔτε ῥαντισϑήσεται οὔτε ἐμβή- 

πο οὐ “πῇπῇπσσ΄“ὐὐννσσμν 

520 ἀ. ἐξωρχήσαντο ἵ,. ἐξορχήσαντο ῬΥ͂. ὥρων. ἈΒ. ὅρων ΡΥΙ.. 
γράφων οὕτως οπι. Β. -Βισάλται } φησὶ δα. ΙΒ, Καρ- ᾿ 

δίην ϑοιννεῖρη. οἀϊεῖο. χαρδίαν ΒΡ... ΟΞῤδΞὄόναρις ΡΨΤΩ. ἡαρις Δ, : 
ἤαρις Β. θυυοῖα ποπιθπη δὲ πϊὸ δέ ἱπέγα οπιῖβίε. θρι(οπιθ. ἹΚαρδίῃ 
δομννοῖση. οἀϊέῖο. καρδία ΡΥΙ,. 

520 6. καρδιηνῷ --- καρδιηνοῖς δὲ ΡΎΤ.. καρδιανῷ --- καρδιανοῖς 
δὲ Β. περὶ τούτου ΑΒ. περὶ τούτων ῬΨ]. ὑπὸ τῶν Βισαλ- 
τέων οτ!. Β. «Καρδιηνοὶ)] καρδιανοὶ Β, 

520 ἢ, ἐπὶ τὴν Καρδίην ομι. Β. οἱ ἵπποι τοῦ αὐλοῦ ον. Β, 

ποδῶν οὁπι. Β, ὀρχησμὸν Ψ].. ὀρχισμὸν ΒΡ, 
Ὁ21 ἃ. Κρότωνα] κροτῶνα Ῥ. 

» δ ϑδ ῳὐπσονως ομσπιδΝναυν κὐως νϑαν ἐνὐννδνκ σ᾽ πὰσ.κ-.... Δ. 3,» 
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σεται ἕτερος, καὶ ἐρ᾿ ᾧ' τὸν ἵππον ἀναλήψεται. τοῦ “δὲ 
οὕτως συμφρονήσαντος ἐνεβίβασέ τε τὸν ἵππον χαὺ ὑπο- 
στορέσαι τῷ ζώῳ ἐχέλευσεν. ἔπειτα τινὸς τῶν προπεμπόν- 
των ἐδεῖτο συμπλεῦσαι αὑτῷ " λέγων ὅτι προδιεστειλάμην 
τῷ πορϑμεῖ ἵνα παρὰ τὴν γὴν πλέῃ. ὃ δὲ ἀπεχρίνατο ὅτι 
μόλις ἄν σου ὑπήκουσα, εἰ παρὰ τὴν ϑάλασσαν ἔμελλες 
πεζεύειν χαὶ μὴ παρὰ τὴν γὴν. πλεῖν. 

Ῥ 20. Φύλαρχος ἃ, ἐν τῇ πέμπτῃ χαὺ εἰκοστῇ τῶν ἷστο- 

θιῶν, εἰπὼν ὅτι παρὰ “Συρακοσίοις γόμος ἣν τὰς γυναῖχας 
μὴ κοσμεῖσθαι. χρυσῷ, μηδ᾽ ἀνϑινὰ φορεῖν, μηδ᾽ ἐσθῆτας 

ἔχειν πορφυρᾶς ἐχούσας παρυφὰς, ἐὰν μή τις αὐτῶν 
συγχωρῇ ἑταίρα εἶναι κοινή. καὶ ὅτι ἄλλος. ἦν γόμος τὸν 

ἄνδρα μὴ καλλωπίζεσθαι, μηδ᾽ ἐσϑῆτι περιέργῳ χρῆσϑαν 
χαὶ διαλλαττούσῃ, ἐὰν μὴ ὁμολογῇ μοιχεύειν 1) κίναιδος 
εἶναι. καὶ τὴν ἐλευϑέραν μὴ ἐχπορεύεσϑαι ἡλίου δεδυχό- 
τος, ἐὰν μὴ μοιχευϑησομένην. ἐχωλύετο δὲ καὶ ἡμέρας 

ς ἐξιέναι ἄνευ τῶν γυγαικονόμων, ἀκολουϑούσης αὐτῇ μιᾶς 
ϑεραπαινίδος" ᾿ Ζυβαρῖται (φησὶν) ἐξοχείλαντες εἰς τρυ- 

φὴν ἔγραψαν νόμον τὰς γυναΐῖχας εἰς τὰς ἑορτὰς καλεῖν, 
χαὶ τοὺς εἰς τὰς ϑυσίας χαλοῦντας πρὸ ἐνιαυτοῦ τὴν 
παρασχευὴν ποιεῖσϑαι, ἵνα ἀξίως ποιούμενοι τοῦ χρόνου 
τῶν δ᾽ ἱματίων καὶ τοῦ λοιποῦ κόσμου προάγωσιν οὕτως 
εἰς τὰς χλήσεις. εἰ δέ τις τῶν ὀψοποιῶν ἢ μαγείρων ἔδιον 
εὕροι βρῶμα χαὺ περιττὸν, τὴν ἐξουσίαν μὴ εἰναν χρήσα- 

σϑαι τοὔτῃ ἕτερον πρὸ ἐνιαυτοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ εὑρόντι 

ἃ τὸν χρόνον τοῦτον, ὅπως ὁ πρῶτος εὑρὼν χαὶ τὴν ἐργασίαν 
ἔχῃ, πρὸς τὸ τοὺς ἄλλους φιλοπονοῦντας αὑτοὺς ὑπερβαλ-. 
λεσϑαι τοῖς τοιούτοις. ὡσαύτως δὲ μηδὲ τοὺς τὰς ἐγχέλεις 

πωλοῦντας τέλος ἀποτίνειν, μηδὲ τοὺς ϑηρεύοντας. τὸν 

συμφρονήσαντοςἿ συμφωνήσαντος Β. “ αὗτῷ] δου! θεθαΐιν αὐτῶν 50: 
521 "Ὁ. φύλαρχος ἐν κέ ἱστοριῶν Β, Φύλαρχος} λύίραρχος Ῥ. 

“υρακοσίοις) δου δία ἀκλυμλρίος ἐἴῳ ἤχων ἡ ἐμᾷ 

ρίαν Β. ς » ᾿ 

.. 521 ο. ἐξοκείλαντες ἐμὰ εὲ ΝΙΝ Ροβέ ϑομυνεῖρῃ. ἐξωκείλαντες 
ΡΨΙ: αν ἅγά --- εἰς τὰς κλήσεις ὁπι.:Ὁ, ᾿ τῶν 9᾽ ΤΩ τῶν τε Αβς 

ἔδιον ΟΡ. ἥδιον Α. ᾿ 

521 ἃ. αὑτοὺς] δρφάθρρθαξαν. αὐτοὺς, ᾿ὸ ς πέος. κρίεει, Π0- 

ἐαέτιπι, ἀποτίνειν 1,. ὠποτείνειν ΡΥ. 
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᾿αὐτὸν τρόπον καὶ τοὺς τὴν πορφύραν τὴν ϑαὰλαττίαν 
-βάπτοντας καὶ τοὺς εἰσάγοντας. ἀτελεῖς ἐποίησαν. . 

21. Πάνυ οὖν ἐξοχείλαντες εἶς. ὕβριν τὸ τελευταῖον 

παρὰ Κροτωνιατῶν τριάχοντα πρεσβευτῶν ἡκόντων ἅπαν- 

τας αὐτοὺς ἀπέκτειναν καὶ πρὸ τοῦ τείχους τὰ σώματα 

ἐξέρρυψαν καὶ ὑπὸ ϑηρίων εἴασαν διωφρρϑαρῆναι. . αὕτη δ᾽ 
ε αὐτοῖς καὶ τῶν χακῶν ἐγένετο ἀρχὴ; ̓“μηνίσαντος τοῦ δαι- 

μονίου.. “ἔδοξαν γοῦν μετ᾽ ὀλίγας ἡμέραβοπαντερ' αὐτῶν οὗ" 

ἄρχοντες τὴν αὐτὴν ἰδεῖν" ὄψιν ἐν “τῇ: αὐτῇ. Ῥυχτίν τὴν γὰρ 

“Εἰρὰν ἰδόντες ἐλδχοῦσαᾶν εἰς μέσην τὴν. ἀγορὰν χαὶ ἐμοῦ. 
σῶν γολήν. ἀνέβλυσε δὲ χαὶ αἵματος πηγὴ ἐν τῷ ἱερῷ 

αὐτῆς: χαὶ οὐδὲ οὕτωξ ἔληξαν τῆς ὑπερηφανίας, ἕως πάν- 

ες ὑπὸ ἹΚοοτωνιατῶν ἀπώλοντο.“ “Ηρακχλείδης δ᾽ ὁ Πον- 

τιχὺς ἐν τῷ περὶ διχαιοσύνης φησὶ τ» υβαρῖται τὴν ΤΓή- 

λυος τυραννίδα καταλύσαντες," τοὺς μετασχόντας τῶν πρα- 

Εἰ γμάτων ἀναιροῦντες χαὶ φονεύοντες ἐπὲ τῶν βωμῶν ἀπήν- 
τήσαν. χαὶ ἐπὶ τοῖς φόνοις τούτοις ἀπεστράφη μὲν τὸ τῆς 

Ἥρας" ἄγαλμα, τὸ δὲ ἔδαφος ἀνῆκε πηγὴν ματος, ὥστε 

τὸν σύνεγγυς ἅπαντα τόπον χατεχαλχωσὰν ϑυρίσι, ̓ βουλό- 
μένοι ὕτῆσαι τὴν τοῦ αἵμᾶτος ἀναϊζοράν. διόπερ ἀνάστα- 

5ουζτοι ἐγένοντο “ζαὶ διεφρϑάρησαν ἅπαντές; ἰδὲ χαὶ τὸν τῶν 

᾿θλυμπίων τὸν πάνυ ἀγῶνα ἀμαυρῶσαι ᾿ἐϑελήσαντες. καϑ' 
ὃν γὰρ ἄγεται καιρὸν ἐπιτηρήσαντές 5 ἄϑλων ΕΒΡΙΗ͂Ν εἰν 

αὑτοὺς χαλεῖν ἐπε χείρουν. τοὺς ἀϑλητάς.““ " 

22. Καὶ Κροτωνιᾶται δ᾽, ὥς φῆσι “Τίμαιος, μετὰ τὸ 
ξελεῖν. “υβαρίτας ἐξώχειλαν, εἰς τρυφήν" ὥστε καὶ τὸν 

εἰ πῆς αὐτῶν περιιέναι κατὰ τὴν πόλιν ἁλουργίδα ἡμφιε- Ὁ 
σμένον χαὶ ἐστεφανωμένον χρυσῷ στειράνῳ, ὑποδεδεμένον 
λευκὰς χρηπῖδας. οἱ δὲ οὐ διὰ τρυφήν φασι τοῦτο γεγογέ- 

ν» γαι, ἀλλὰ διὰ Δημοκήδη τὸν ἰατρόν" ὃς τὸ γένος ἣν Κρο- 
τωνιάτης, ΠΠολυκράτει δὲ τῷ “Σαμίων τυράννῳ συνὼν, χαὶ 

521 6. καὶ οὐδὲ --- Ἥρας ἄγαλμα ὁπι. 0. τήλυος Β. τήλιος ΡΥ], 

ιν 521) ἀπήντησαν] ἅπαντες ἈΒΡ ὁὲ οοάδχ Ἐοπίαμαβ ἐπὶ Ἰδϑέϊοπι-- 
Ῥὰδ Αορίδηϊβ, ἀπήντων ὙΓ,. οὐκατεχάλκωσαν, 40. “κατεχάλπευσαν ἘΨ ΤΙ 

ν.2) 

καὶ τὸν τῶν ΒΒ. ΑΒοναΐ τὸν, οἱ ἐπ ϑνα ὑμ β 

τ ἢ 522 ἃ. τὸν 'πάνυ] τῶν πάνυ Δ. Ὁ αὐνδὰῖν. αὑτοὺς ῬθΦ, 
522 Ὁ. τῷ σαμίων ἈΡΥ͂. ἐξ τῶν σαμβίων 1. κοὐ τον τ} ἢ ' 



μετὰ τὸν ἐχείνου ϑάνατον αἰχμαλωτισϑεὶς ὑπὸ Περσῶν 
ἀνήχϑη ὡς βασιλέα. ᾿Οροίτου. τὸν “Πολυκράτην ἀποχτεί- 
ψαντος. ϑεραπεύσας δ᾽ ὁ Δημοχήδης “Ἄτοσσαν τὴν Δαρείου 
μὲν χυναῖκα, Κύρου δὲ ϑυγατέρα, τὸν μαστὸν ἀλγήσασαν, 
ἤτησε ταύτην δωρεὰν καταπεμφϑῆναι εἰς τὴν Ἐλλαάδὰ, 

ὡς. ἐπανελευσόμενος ", καὶ τυχὼν ἧκεν εἰς Κρότωνα. βου- 

λομένου τε αὐτόϑε καταμένειν πλλα βμμἐμάν τινὸς τῶν 

ς᾽ “Περσῶν καὶ λέγοντος ὅτι βασιλέως εἴη δοῦλος, ἐχεῖνον μὲν 
ἀφείλοντο οἱ Κροτωνιᾶται, ἐχδύσαντες δὲ τὴν στολὴν τοῦ 

“Πέρσου, ἐγέδυσαν τὸν ὑπηρέτην τοῦ πρυταγεύοντος. ἐξ οὗ 
δὴ Περσικὴν ἔχων στολὴν περιέρχεται ταῖς ἐῤδόμειᾳ τοὺς 

βωμοὺς μετὰ τοῦ πρυτάνεως" οὐ τρυφῆς χάριν οὐὃ ὕβρε ως; 

ἀλλ᾽. ἐπηρείας τῆς εἰς τοὺς Πέρσας τοῦτο πράττοντες. ὕστε-- 

ον δὲ χαὶ οἱ Ἀροτωγνιᾶται, φησὶν ὃ Τίμαιος, ἐπεχείρησαν 
τὴν ᾿θλυμπικὴν πανήγυριν καταλῦσαι, τῷ αὐτῷ Χρόνῳ 

ἃ προϑέντες. ἀργυριχὸν, σφόδρα πλούσιον ἀγῶνα. οἱ δὲ Συ- 
βαρίτας τοῦτο. ποιῆσαι λέγουσιν. 

29. Ταραντίνους δέ φησι Κλέαρχος. ἐν τετάρτῳ τὴν 
ἀλ κὴν. καὶ δύναμιν χτησαμένους εἰς τοσοῦτον τρυφὴς 'προεῖ-- 
ϑεῖν ὥστε τὸν ὅλον χρῶτα παραλεαίνεσθαι χαὶ τῆς ψιλώ- 

σέως ταύτης τοῖς λοιποῖς κατάρξαι. ἐφόρουν δὲ, φησὶ, χαὶ 

παρυφὴν διαφανῆ πάντες; οἷς νῦν ὁ τῶν γυναικῶν ἁβρύ- 
γέται βίος. δεύτερον δ᾽ ὑπὸ τῆς τρυφῆς εἰς ὕβριν ποδη- 

ε γηϑέντες ἀνάστατον μίαν πόλιν ᾿Ιαπύγων ἐποίησαν «“Καρ- 
βίναν, ἀξ ἧς παῖδας. καὶ παρϑένους χαὶ τὰς ἐν ἀχμῇ γυναῖ- 

κας ἀϑροίσαντες εἰς τὰ τῶν “Καρβινατῶν ἱερὰ σκηνοποιη-: 

σάμενοι, γυμνὰ πᾶσι τῆς ἡμέρας τὰ σώματα παρεῖχον 

ϑεωρεῖν" καὶ ὁ βουλόμενος, χκαϑάπερ εἰς ἀτυχῆ παραπη- 
δῶν ἀγέλην, ἐθοινᾶτο ταῖς ἐπιϑυμίαις τὴν τῶν ἀϑροισϑέν-- 
των ὥραν, πάντων μὲν ὁρώντων, μάλιστα δὲ ὧν ἥκιστα 
ἐχεῖνοι προσεδόκων ϑεῶν. οὕτω δὲ τὸ δαιμόνιον ηγανάχτη- 
--------ὄ 

“Πολυκράτην)] πολυχράτη Β.. βουλομένου τε Ἀ. βουλόμενός τε ῬΥΤ,. 

522. 6. ἀφείλοντο ΡΥΤ,. ἀφείλαντο ΔΒ. περσικὴν ἔχων ΑΒ, 
ἔχων οτν. ΡΥ. .- “στολὴν ἌΒΡ. στολὴν ἠμφιεσμένος ὙΠ.. ᾿ἠμφιεσμέ: 

νὸς Δ αΠ41 Μαδβονῖβ, ἀαθπὶ ἱπ οοάϊοο 800 ἔχων ποη ἱπνθηϊββθί. 1: 
ΟἽ Βᾶθο ομιπία οπιῖθθα. ᾿ πρυτάνεως] Βοιθοθαΐυγ πρυτανέως. ᾿ 

22. 6. καρβινατῶν ΡΥ͂].. ΝΥΜΕ ΔΑ. καρνιατῶν Β, οππεΝ 
Ἴαος οπιϊ διέ. 
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σεν ὥστε Ταραντίνων τοὺς ἐν Καρβίνῃ 'παρανομήσαντας 
ῖ ἐκεραύνωσε πάντας. χαὶ μέχρι καὶ νῦν ἐν Γάραντι ἑκάστη 
τῶν οἰχιῶν, οὺς ὑπεδέξαντο τῶν εἰς ᾿Ιαπυγίαν ἐκπεμφϑέν- 

των, τοσαύτας ἔχει στήλας πρὸ τῶν ϑυρῶν" ἐρρ᾽ αἷς. καϑ' 
ὃν ἀπώλοντο χρόνον οὔτ᾽ οἰκτίζονται τοὺς ἀποιχομένους 
οὔτε τὰς γομίμους χέονται χοὰς, ἀλλὰ ϑύουσι Διὶ Κα- 
ταιβάτῃ. ; 

24, ᾿Ιαπύγων τε αὖ τὸ γένος ἐκ Κρήτης ὃν, τῶν κατὰ 

Ι. λαύχου ζήτησιν ἀφικομένων χαὺ κατοικησάντων, οἱ μετὰ 

δοϑτούτους λήϑην λαβόντες. τῆς Κρητῶν περὶ τὸν βίον εὐ- 
κοσμίας εἰς τοῦτο τρυφῆς, εἶϑ᾽ ὕστερον ὕβρεως ἦλϑον, 

ὥστε᾽ πρῶτοι τὸ. πρόσωπον ἐντρυψάμενοι, χαὶ προχόμια 
περιϑετά τε λαβόντες, στολὰς μὲν ἀνϑινὰς φορῆσαι, τὸ 

δὲ ἐργάσασϑ' αὖ χαὶ πογεῖν αἴσχιον νομίσαι, χαὺ τοὺς μὲν 

πολλοὺς αὐτῶν χαλλίονας τὰς οἰκίας ποιῆσαι τῶν ἱερῶν, 

τοὺς δ᾽ ἡγεμόνας τῶν ᾿Ιαπύγων ἐφυβρίζοντας τὸ ϑεῖον 
» πορϑεῖν ἐκ τῶν ἱερῶν τὰ τῶν ϑεῶν ἀγάλματα, προειπόν- 

τας μεϑίσεασίοι τοῖς κρείττοσι. διόπερ ἐξ οὐρανοῦ βαλλό- 
μενοι πυρὶ καὶ χαλκῷ, ταύτην διέδοσαν τὴν φήμην. ἐμ- 
φανῆ γὰρ ἦν μέχρι πόρρω κεχαλκευμένα τῶν ἐξ οὐρανοῦ 
βελῶν: καὶ πάντες οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων μέχρι τήμερον ἐν χρῷ 
κεχαρμένοι καὶ πένϑιμον στολὴν ἀμπεχόμενοι ζῶσι; πάντων 
τῶν πρὶν ὑπαρξάντων ἀγαϑῶν σπανίζοντες. 

285: Ἴβηρες δὲ, χαίτοι ἐν τραγικαῖς στολαῖς καὶ ποι- 

κίλαις προϊόντες καὶ χιτῶσι ποδήρεσι χρώμενοι, οὐδὲν 
ς ἐμποδίζονται τῆς πρὸς τοὺς πολέμους ῥώμης. ἹΜασσαλιῶ-: 

ται δ᾽ ἐθηλύνθησαν, οἱ τὸν αὐτὸν Ἴβηρσι τῆς ἐσϑῆτος 

Καρβίνη] παρκίνη Β, 
522 [. οὖς ΑΒΡ. ὅσους 1. ἔχει] ἔχειν Ῥ, οὗτοι χτίζον-- 

ταν Β. χαταιβάτῃ ΡΥ͂Τ,, χατηβάτῃ ΑΒ: -. αὖ τὸ 1,. αὐτὸ ΡΥ͂. 
Τλαύκου] ,, πιὸ Ζαιδάλου.“ς ϑοινν οἰ Ρ ἢ, ΨΩ ἌΨΩΝ 

523 ἃ. οἱ. μετὰ τούτους λήϑην λαβόντες] λήϑην λαβὸν Ὁ... 
523 Ν.. ἐμφανῆ ΡΥ]... ἐφάνη ΑΒ, Ἐρίζοπῖθ. βᾶθο ἐαπέιϊπι. πημὰ 

διόπερ ἐξ οὐῤανοῦ ἐβλήϑησαν πυρί. βελῶν ΑΒΡ. βολῶν ὙΠ... ο΄ 
οὗ ἀπὶ ἐκείνων -τι πένϑεμον στολὴν οπι, Βν..... πένϑιμον εήβεῦμει ΑΒ. 

στολὴν πένϑιμον ΟΥΙ,.. Ἐἀἀμπεχόμενου ἀπεχθόμομν Ρ.. τραγε-: 

κιᾶῶς ΡΨΤΩ, τρατικαῖς ἃ. στρατηγικαῖς ΒΟ... ὰ ᾿ 

28 ὁ. πολέμους πολεμίους Β. οὐ 
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φοροῦντες χόσμον.. ἀσχημονοῦσι. γοῦν διὰ τὴν ἐν ταῖς ψυ- 
χαῖς. μαλαχίαν. διὰ τρυφὴν γυναιχοπαϑοῦντες. ὅϑεν Χαὶ 
'“παροιμέα παρῆλϑε, “Πλεύσειας εἰς Μασσαλίαν. χαὶ οὗ τὴν 

Σῖριν δὲ κατοιχοῦντες, ἣν. πρῶτον κατέσχον οἱ ἀπὸ Τροίας 

ἐλθόντες, ὕστερον δ᾽ ὑπὸ Κολοφωνίων, ὥς φησι. Τίμαιος 
καὶ. ᾿Δριστοτέλης, εἰς τρυφὴν ἐξώκειλαν οὐχ ἡσσον. υῤι - 

ἃ ριτῶν. καὶ γὰρ ἰδίως παρ. αὐτοῖς. ἐπεχωρίασε φορεῖν ἀν- 

ϑινοὺς «χιτῶνας; οὖς. ἐζώννυντο. μίτραις στολυτελέσι" καὶ 

ἐκαλοῦντο διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν, περιοίκων μιτρόχίτωνες, ἐπεὶ 

Ὅμῃρος τοὺς. ἀξώστους. ἀμιτροχίτωνας καλεῖ... 'χαὺ ᾿Ποχίλο- 

χος δ᾽ ὃ ποιητὴς ὑπερτεϑαύμακε τὴν χώραν τῶν Σιριτῶν 
διὰ, τὴν. εὐδαιμονίαν.. περὶ γοῦν. τῆς. Θάσου λέγων ὡς : ἥσ 
'σογός φησιν 

δὸς Ομ 9 γάρ τι καλὸς χῶρος, οὐδ᾽ ἐφίμερος, 
εἰν δ, οὐδὲ ἐρατὸς, οἷος. ἀμφὶ “Σίρεος υὁθέρεννν, ὑῖς οὐτντῶν 
ὠνομάσϑη δ᾽ ἡ “ῖρις, ὡς μὲν “Τίμαιός: φησι καὺ » Εύρι. 

πίδης ἐν. δεσμώτιδι Μελανίππῃ, ἀπὸ γυναικός τινος Ξῖρο- 

6 δος, ὡς δ' “᾿Αρχίλοχος, ἀπὸ ποταμοῦ... οὔκ ολίγον δὲ πρὸς 
τὴν τρυφὴν. καὶ τὴν εὐδαιμονίαν τοῦ σύμπαντος τούτου 

κλίματος. καὶ τὸ πλῆϑος ἐγένετο τῶν ἀνθρώπων. διὸ καὶ 
Ἵεγάλη “Ἑλλὰς ἐκλήϑη, πᾶσα σχεδὸν ἡ κατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν 
χατοίχησις. 

26. Μιλήσιοι δ᾽ ἕως μὲν οὔχ᾽ ἐτρύφων, ᾿ἐνίχων ΕΝ 

ϑᾶς; ὡς φήσειν Ἔφορος, καὶ ταὸῤ, τὲ ἐφ᾽ ̓ Ἑλλησπόντῷ πό- 

λεις᾽ ἔχτισαν χαὶ τὸν Εὔξεινον πόντον" ατῴχισαν. πόλεσι 

λαμπραῖς, χαὶ πάντες ἐπὶ τὴν ̓Μιλῆδον ἔϑεον. ὡς δ᾽ 
Ὁ ὑπήχϑησαν ἡδονῇ καὶ τρυφῇ» κατερρύη τὸ τῆς πόλεως 

ἀνδρεῖι ἴον, φησὶν “4ριστοτέλης »΄ καὶ παροιμία τις ἐγεννή 

ἐπ᾿" αὐτῶν 
ζ,}.} ᾿᾿ ὲ 2209} 

34: μ ᾿ ᾿ γ τ δ Ὴ 19 

πλεύσειας ΒΡ, πλεύσειεν Ὁ. πλεύσαις 1,., ἘἀΑΣτριν] Βουθδθαζαν Σίριν 
Βῖς δὲ :τηΐτγα, Ῥοβέ Κολοφωνίων νοι απι ἀ]φαοα Θχο 1586 ΡΓῸ- 
θΆ}}115. Οβδαθοπὶ ἀρ τξ: ε8έ, Ἐρίξοιιθ ὕστερον δ᾽ οἱ Αὐλοφώνιοο 
Ροβιμέ,. , 

523 ἀ. διὰ τοῦτο ΄Α0. διὰ τούτων ῬΥῚ.. - Ὅμηρος] ΠΙΔ. π᾿ 
419. ἥσσονος ἡ ἀσσονος Ῥ, φησι» Ἐν. 23. Ρ. 299. 
δεσμώτιδι ϑοι νν οἴ ἢ, Πυοροθαίαν δεσμώτεδι ἢ... Οθη, ΧΙΨΝ, ν. 018 ἃ... 

23 6. χατῴκισαν ἔων κατῴκησαν ΡΥ, : ᾿ 

5123 Γ΄. ᾿Αριστοτέλης) ὃ ἀριστοτέλης Β. 

ΑΓΒΕΝΑΕῦΞΒ, {1ν 73 
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“Πάλαι ποτ᾽ ἦσων ἄλκιμοι. "Μιλήσιοι.᾿ 
᾿Ηραχλείδης δ᾽ ὁ Ποντιχὸς ἐν δευτέρῳ περὶ" δικαιοσύνης 
φησὶν »» Ἢ] [Μιλησίων πόλις περιπέπτωχεν ἀτυχίαις διὰ 

τρυφὴν βίου χαὶ. πολιτικὰς ἔχϑρας" οἱ τὸ ἐπιεικὲς οὐχ 

5244 ἀγαπῶντες ἐκ ῥιζῶν ἀνεῖλον τοὺς ἐχϑρούς. στασιαζόντων 
γὰρ τῶν τὰς οὐσίας ἐχόντων καὶ τῶν δημοτῶν, οὖς ἐχεῖ- 
νοῦ Γέργιϑας ἐχάλουν, πρῶτον μὲν χρατήσας ὁ δῆμος καὶ 
τοὺς πλουσίους ἐχβαλὼν καὶ συναγαγὼν τὰ τέκνα τῶν 
φυγόντων εἰς ἁλωνίας;, βοῦς συναγαγόντες συνηλοίησαν 
καὶ παρανομωτάτῳ ϑανάτῳ διέρϑειραν. τοιγάρτοι πάλιν 
οἱ πλούσιοι κρατήσαντες ἅπαντας ὧν κύριοι κατέστησαν 
μετὰ τῶν τέκνων κατεπίττωσαν. ὧν καϊομένων φασὶν ἄλλὰ 
τε πολλὰ γενέσϑαι τέρατα χαὶ ἐλαίαν ἱερὰν αὐτομάτην 

Ρ ἀναφϑῆναι. διόπερ ὁ ϑεὸς ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀπήλαυνεν 
αὑτοὺς τοῦ ἩΟΡΕΕΌΟΝΝ καὶ ἐπερωτώντων διὰ τίνα αἰτίαν 
ἀπελαύνονται, εἶπε 

Καί μοι Τεργίϑων τὲ φόνος μέλει Ἀϑνυλήμθευλς 
πισσήρων τὲ μόρος, καὶ δένδρεον αἰὲν ἀϑαλλές. 

Κλέαρχος δ᾽ ἐν τετάρτῳ ζηλώσαντάς φησι τοὺς "Μιλησίους 
τὴν Κολοφωγίων τρυφὴν διαδοῦναι καὶ τοῖς πλησιοχώροις, 

ἔπειτ᾽ ὀνειδιζομένους λέγειν ἑαυτοῖς ,, Οἴκοι τὰ Μιιλήσια 
κἀπιχώρια καὶ μὴ ᾽ν τῷ μέσῳ." 

ς. 27. Καὶ περὶ «Σχυϑῶν δ᾽ ἑξῆς ὁ Κλέαρχος τάδε ἱστο-- 
ρεῖ, » Δόνον. δὲ νόμοις χοινοῖς πρῶτον ἔϑνος ἐχρήσατο τὸ 
«Σκυϑῶν" εἴτα πάλιν ἐγένοντο πάντων ἀϑλιώτατοι βροτῶν 

δι,  οὐσιννά, πὐνσσυκ ἐσ 

824 ἃ, Τέργιϑας ϑοἰννν οἱ ἢ, γεργίϑας ῬΨΤ,. γέργηϑας Ο οοπβροη- 
εἰοίθ Επιδέαε!ἶο Ρ. 1433, 42. ἁλωνίας Ῥ, ἀλωνίας ΨΙ,. ἅλω- 

νας (. βοῦς συναγαγόντες βουσὶ Ὁ. συνηλοίησαν ἈΒῸΡ; 
συνηλλοίησαν Ὑ1, ᾿ κατεπίττωσαν ΑΒΙ,. κατεπίπτωσαν ΡΥ. 
ὧν] ὡς Β. ; γὐγ 

524". αὐτοὺς τοῦ νΙ. αὖ τοῦ ἈΒΡ, Βεουϊξοι δρἔοπια ἀπηλαύ- 
ψοντο τοῦ μαντείου. Τεργίϑων] γεργήϑων Ο οἱ Ἐυδίαίίι8.᾽ 
ἀπτολεμίοτων δρϊίοπιο. ἀπτολεμίστω ΔΡ. ἀπτολεμίστῳ ὙΠ. δένδρεον 
ΑΒ, δένδρον ΡΥ͂Τ;, ᾿ αἰεὶ (απὸ αἰὲν) ἀϑαλλές δοιννοῖριι, ἄειθ 
ϑαλλὲς Β, ἀειϑαλὲς ΡΨ], ἀειϑαλοῦς δενδρέου οχ 0 060 μι ΟΠ ΕΟ 6 πὶ 
ἔροϊς Ἐπιϑέδεἶτι5. «Κλέαρχος δ᾽] δ᾽ οἠι: Β, μὴ ᾽ν] μὴν ἐν ῬΥ͂, 
μὴ ἐν ΒΆ511, 1, οἱ δομνοίρα, οἀϊεῖο. 
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διὰ τὴν ὕβριν. ἐερύφησαν μὲν γὰρ ὡς οὐδένες ἕτεροι, τῶν 
πάντων εὑροίας. «καὶ πλούτου. καὶ τῆς λοιπῆς αὐτοὺς χορη- 
γίας κατασχούσης. τοῦτο δὲ ,δῆλον ἐχ τῆς ἔτι χαὶ γῦν 

ὑπολειπούσης περὶ τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν ἐσθῆτός τε χαὲ 
ἃ διαίτης. τρυφήσαντες δὲ καὶ μάλιστα. δὴ καὶ πρῶτου πάν- 

των τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὸ τρυφᾶν ὁρμήσαντες εἰς τοῦτο 
προῆλϑον ὕβρεως ὥστε πάντων τῶν ἀνϑρώπων εἰς οὺς 

ἀφίκοιντο ἠχρωτηρίαζον τὰς ῥῖνας" ἀφ᾽ ὧν οἱ ἀπόγονοι ; 
μεταστάντες ἔτι καὶ νῦν ἀπὸ τοῦ πάϑους ἔχουσι τὴν ἐπω- 

γυμίαν. αἱ δὲ γυναῖκες, αὐτῶν τὰς Θρᾳχῶν τῶν πρὸς ἑσπέ- 
ραν χαὶ ἄρχτον τῶν περιοίκων γυναῖκας ἐποίχιλλον τὰ 
σώματα, περόναις. γραφὴν ἐνεῖσαι. ὅϑεν πολλοῖς ἔτεσιν 
ὕστερον αἱ ὑβρισϑεῖσαι τῶν Θρᾳκῶν γυναῖκες ἰδίως ἐξη- 

Π λείψωντο τὴν συμφορὰν, προσαναγραψάμεναι τὰ λοιπὰ τοῦ 
χρωτὸς, ἵν᾽ ὃ τῆς ὕβρεως καὶ τῆς αἰσχύνης ἐπ᾽ αὐταῖς 
χαραχτὴρ εἰς ποικιλίαν καταριϑμηϑεὶς κόσμου προσήγορίᾳῳ 
τοὔνειδος , ἐξαλείψῃ. πάντων δὲ οὕτως ὑπερηφάνως προέ- 
στήσαν ὥστε. οὐδένων ἄδαχρυς ἡ τῆς δουλείας ὑπουργία 
γιγνομένη διήγγειλεν. εἰς τοὺς ἐπιγιγνομένους τὴν ἀπὸ “Σ χυ- 

ϑῶν ῥῆσιν οἵα τις ἢν. διὰ τὸ πλῆϑος οὖν τῶν κατασχου- 

σῶν αὐτοὺς συμφορῶν, ἐπεὶ διὰ τὸ πένϑος ἅμα τόν τε 

ἔτῶν βίων ὄλβον καὶ τὰς κόμας περιεσπάσϑησαν παντὸς 
ἔϑνους, οἱ ἔξω τὴν ἐφ᾽ ὕβρει κουρὰν ἀπεσχυϑίσϑαι προσ- 
ηγόρευσαν. 

20. Τοὺς δὲ σύμπαντας Ἴωνας ἐπισχώπτων Καλλίας 
ἢ Διοχλῆς ἐν Κύχλωψί φησι 

Τί γὰρ ἡ τρυφερὰ καὶ καλλιτράπεζος ᾿Ιωνία εἴςρ᾽ ὅ 
τι πράσσει. 

524 ο. ἕτερον --- μεταστάντες Ηδες τιᾶχὶπιᾶπὶ Ρᾶγίοπι οτη, (Γ΄, 
΄ εὐροίας ϑομννεἰβῃ, δάπεῖο, εὐῤῥοίας Ὑ1.. εὐβοίας ΑΒ, εὐβίας Ῥ. 

τοῦτο δὲ Α. δὲ οπι. ΡΥ͂Ι,. ὑπολειπούσης ΡΥΠ,. ὑπολιπούσης Α. 
824 ἀ. πρῶτοι πάντων τῶν] τῶν ὁτι. Β. - ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῷ 
τῶν περιοίκων] τῶν ἀοϊεξ Υγίέεπραοῖ. δὰ ΡΙυΐξαγοι. ἀς δ, Ν. 

ν. ν. 67. 

924 6. ποικιλία») ποικιλλίαν Β. γιγνομένη] γινομένη Β. 

. 524 ἢ. ἀπεσκυϑίοϑαι Ὁ δἐ ορίέοπιο ἨΟΘ5Όἢ 61} οὐ Επιϑέδε 5. ̓. 
1292, 03. ἀπεσκυϑίσαι Α. ἀπεσκυϑῖσαι Β. ἀποσκυϑίσαι ῬΥΤ,. 

ἴῃ Ὁ ἀ]Π1|ὰ6 γο διι- πὰ ΟΡ 115 οϑὲ σαδδναθ πορϊδοξίο, εἴ} 5. ππιῖῖ 

ἐκ Αγιβίοριδμθ που πιι5. χορ πηι Ανίπηι ν᾿. 0600. εἴφ᾽] δου" 

γὐῳ 
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χαὺ ᾿᾿βυδηνο); “Μιλησίων Ἷ δ᾽ εἰσὴν᾽ ἄποικοι; . ᾿ἀγειμένοι τὴν 
δίαιτάν εἰσι καὶ τ πρφ φρλὰ ὡς μὲν τἐμάγξεν ναι ὑπρνοαμ ἂν 
“Στρατιώταις ᾿ ὑπ ΤΟΝ Ἀν ὅς 

Χαίρω διαπόντιον ἀπλν πφοτ  ἠσθαν ἀοννδι λον 

στράτευμά τι ̓ πραττομένων, ὁ, πλοκου νον εῦα, που ονῦ 
τὰ μὲν πρὸς. ὄψιν μιχλακωξ' ν᾽ λυ ἣν 

ἔχειν ἀπὸ σώματος, δψλολν Στ δΑ δὴ αοϑγλλοδν Ἀυ δε βοήαν 
κόμῃ τε δα ν “οννὺ οἶνος δογβοϊοτ δηδειηοφγμονάρρο 
σφρίγει τὲ βραχιόνων. Ὁ αλλ Ἰφον νε γδνᾳ, 
Β. ἤσϑου τὸν ᾿Αβυδον ὡς .᾿ Ὄκννονς, “Ὁ δ λρήνρας 

ὃ "ἀνὴρ γεγένηται; 5" ΠΣ ΣΥ͂Σ " ἐὐ ἐν. δὴν Νοῶ 

καὺ ᾿Αριστοφάνης. νν παρφκωμῳδῶν ἡΜῆληδο τῶν. 
Ἰώνων ἑν ν ὁ 

"Ἐπειϑ'. ὅσου παρῆσαν ἐαμώπιρα ξένοι" 

ἐπηχολούϑουν χηντυβόλουν προσκείμενοι 

ὅχως ἔχων. τὸν “παῖδα πωλήσει ᾿ς. Χίον, ΤῊ 
ἕτερος δ᾽ ὄχως ἐς Ἀλαζομενάρν. ἕτερος. δ᾽ ὄχως ἢ 

ἐς Ἔφεσον, οἱ δ᾽ ἐς ἜΡΝΣΝΣ ἣν δὲ πάνϑ'᾽ ὁδῷ 
ἐχεῖνα. ᾿ εὐ 

περὶ δὲ τῶν ᾿᾿βυδηνῶν ᾿Αντιφῶν. ἐν τῷ κατ᾽ ̓ ᾿λλκιβιάδου 
λοιδερίας γράφειν οὕτως ",, Ἐπειδὴ ἐδοχιμάσϑης ὑπὸ τῶν 
ἐπιτρόπων, παραλαβὼν παρ᾽ αὐτῶν τὰ σαυτοῦ χρήματα, : 
ᾧχου: ἀποπλέων εἰς “Ἄβυδον, οὔτε 'χρέος ἴδιον σαυτοῦ πρα- 

Ἀν 
ἂν 

Βερδίας εἶφ Ὁ ΕΘΝ ἈΒ. χαὶ ἀνειμένοι ΒΨῚ,.. ᾿ ονῖρρὶ 
ὙΘΥΒΙ5. οπι, Ο. ν. 2. 3: νεγθοῦ πδ᾽ οΧ ᾿φυδεξιον πιϊπὐπιαπὶ νοΙὰ 
55. οοηέγδοῦ 5ϊπέ ΜΝ 00 σδέοΥ᾿ “ΜΙ ΘΟΓΟ βουιρέϊδ. "μαλακῶς 5] 

ἴῃ πο ὑϑυβὰβ ροβιίαπι ἔξ, μαλθακῶς βου! δοπάαπι δυίξ, ν:Ὡ. 

πραττομένων ἈΒΡ, πραττόμενος ΨΤ,. ν΄. 4. σώματος] σώματά Β: 
520 ἃ. Ψ. ὅ. νεανικῇ ν σφρίγεν: ΜΙΠΘΡΡαηἰα5, νεανικῆς φρίγεν Β. 

φεανικῇ φρίγεν ῬΨΤ,. γνεανικῇ» χλίδει Οαϑαιθοηιβ. .. Υ͂, 7. τὸν ΒΡΥ͂ 
εὐ βαια ἀυδίε Α. τὴν ἢ... ᾿Αβυδον)] ᾿βύδοϑ᾽ δ “ Αὐ᾽βεόρμδηῖβ 

ν. 2. καὶ ἠντιβόλουν Β. ν. 3. ὅχως Ὑ1.. ὅπως ΑΒΡ,. ἔχων] 
ἄγων Τουρία5 ἱπ Ἀδδοπαῖβ ἴῃ ΤΠ Θοοτῦιε, Ρ. 409. πωλήσεν ὃς (ἃ- 

5ΘΌΡΟΠα5. πωλήσεις ΡΥΨΠ,. Υ. 4. ὅκως ΨΙ,. ὃ κῶς Α. ὃ κῶν Ρ. [ 

κλαζομενὰς ΒΨ, ΑΚλαζομένας Τ, οὲ ϑομιν ῖσ ἢν. οἄϊεῖο. οὕχως ΨΥ], 

ὁ χῶς ΑΡ. γ. δ. ἐς} ΠΙ͂ΡΥῚ Ἀ15. εἰς. δὲ πάνθ᾽ δῷ" ἐκεῖνα 

Τουρίαβ. ΓΑ δ᾽ ἐκεῖνα πάνϑ'᾽ δῷ. ἢ Ων 

920 Ὁ. γράφεν ἀροοδδὶε οΧ Ρ. “οὕτως, 0η}ς Β. ᾿ ἡβιαειδὴ) 
φησὶ δαᾷ. Β, ε ἰἐδοκεμάσϑαν Β. τὰ σαυτοῦ "Π.. τὰ σαύὐτοῦ Ν. 
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ξόμενος. οὐδὲν αὔτε. προξενίας, οὐδεμιᾶς ἕνεκεν, ἀλλὰ: τῇ 

σαυτοῦ “παρανομίᾳ. ιχαὶ ἀκολασίῳ τῆς γνώμης ὁμοίους ἔρ- 
ων τρόπους. μαϑησόμενος παρὰ τῶν ἐν ̓ Αβύδῳ λυνᾳκόνν 
ὅπως ἐν πῷ -ἐπολοίπῳ. βίῳ σαυτοῦ ἔχοις. χρῆσϑαι αὐτοῖς. 

29. ᾿ἀπώλοντο- δὲ. καὺ Μάγνητες. οἱ πρὸς τῷ ΜΜαιάν»- 

δρῳ διὰ τὸ πλέον ἀγεϑῆναι ὮΝ ὡς. φήσε. Καλλῖνος ἐν τοῖς 

ἐλεγείοις καὶ ᾿κΑρχίλοχος. ἑάλωσαν. “γὰρ. ὑπὸ Ἐφεσίων. καὶ 

περὲ “αὐτῶν. δὲ τῶν “Βφεσίων. Δημόκριτος ᾿Εφέσιος ἐν τῷ 
προτέρῳ "περὶ τοῦ ᾿ἂν ἐφέσῷῳ. γαρῦ,. ̓ διηγούμενος περὶ. τῆς 
χλιδῆς αὐτῶν. χαὺ ὧν. ἐφόρουν βαπτῶν. “ἱματίων γράφει. χς 
τάδε... Τὰ δὲ τῶν. Ἰώνων ἐοβαφὴ καὶ πορφυρᾶ. χαὶ χρό- 
ἰχύνα ιδόμβοις ὑφαντά" αὖ. δὲ ἀμ κατ᾽ ἴσα διδελημμέ- 

ναι ζώοις. καὶὲ σαράπεις μήλινοι χαὶ πορφυροῖ καὶ λευχοὶ, 

«οἱοδὲ, ἀλοψργεῖς.. καὶ. : καλασίρε ις Κορινϑιουργεῖς" εἰσὶ δὲ, 
αἵ μὲν, «πορφυραῖ, τούτων, αὗ δὲ ἰοβαφεῖς.. αἱ δὲ ὑακίνϑι- 
γαι" λάβοι. δ᾽ «αν τις. καὶ. φλοχγίνας καὶ ϑαλασσοειδεῖς. 

ὑπάρχουσι. δὲ καὶ »Περσικαὺ καλασίρεις, αἵπερ εἰσὶ κάλλι- 
στα. πασῶν... ἤδοι. ϑδδυ "ὧν τι... φησὶν “καὶ τὰς. ϑηϊηρμένας 

Ὄ .. ΧΑ 
ἂ τσ οὴ 7 )ῖ ΦΙ ἾΡ7} 

ἐν, : ᾿ 

δ. 

τὼ αὐτοῦ δ ὐάρκῃ ὌΠ Υ ἢ πάροινίῳ, ΕΒ πκθη, πὶ ἀἰϑβοιίαί, ἀδ 
τ ἢ ὙδΝ Ῥ. 828. δὰ. Ἡδιϑις. " ἔχοις ἈΒΡ, ἔχῃς Ψ1,.. 
δι πλήν «δὲ αν 86, ϑὴ χἀὶ ῬΨΙ,.. Καλλῖνος] δου δθδέαν Χαλ- Ο- 
ΩΣ οὐ Αρχίλοχος] Ψιᾷε, Εἔρα δια. 71. ν». 318.. . ἐν τῷ προτέρῳ] 

εἶν. «αν Β: - Τὰ, δὲλοτα. Β.ς 'ῥόμβοις} Ἐχ. ορ᾿οπιθ ἩΘΘΒΟΠΕΙΙ ᾽ 
Ἰοδ᾿ ̓βοΒο] ἴοι εὐϊάτε Θαδαιθολι, ἡ “ἐν δὲ τῷ σχολίῳ τοῦ βιβλίου ὅϑεν 
νον παῤἐκβολῶν, τάδε δα τ περὶ τοῦ “ἄνω γεγραμμένου ᾿ῥόμβου. ῥόμβος ἐστὴ 

τροχίσχος, ὃν τύπτοντες ἱμᾶσι καὶ συρέφοβεες ποιοῦσι περιδινείοϑτιν 
ὑ(περυδονεῦσϑαξ Είσιποι. ΜΡ. 706,29.) καὺ ψόφον ἀποτελεῖν, ὀίμβον 
δὲ αὐτὸν εὔπολις εἶπεν. χαλεῖταν δὲ καὶ βρυτήρ ( βρυκτήρ ΔΟ). Ιάθμι 

ΒΟΠΟ]ο τ. 656 1ῃ. Ο δὲ οοάῖοθ Ὁουβοθ] απο ἀριια ϑομποίίαμι ΟυΒθιν. Βιι- 

«παῖς ἢ. θ᾽. Ῥ. 10. φὲ ἱπᾶ6 ἃ". υϑιθὶϑ ῥόμβος ἐστὲ ἴῃ τπδΓΡΊ Α, 

Ἐπιβελεμαβ Ρ.. 1387, 48... οὕτω δὲ καὶ. ῥδυτὴρ βρυτὴρ ὅ χαλινός. ὃ δ᾽ 
δεν σὰν ἐμ Σ ἘΥΥΝΥΝΝ 
«αὐτὸς, καὶ τροχίσχον᾽ “δηλοῦ; τὸν καὶ, ῥόμβον καλούμενον. ὃν τύπτοντες 
οὑμῶσι καὶ στρέφοντες ἐποίουν δινεῖσϑαν καὶ ψόφον ἀποτελεῖν. Ἐὔπολις. δέ 
οἰφρααν ῥύμβον αὐτὼὺν: εἴπε διὰ τοῦ υ. ψιλοῦ. ὃ δὲ διὰ τοῦ ο μικροῦ ῥόμβος 
«πιαρεσημειώϑη" ἐν τοῖς τοῦ περιηγητοῦ (δᾶ ν, 1134.), δοκῶν αὐτὸς καί 

ταῦ ἐρχαλεῖον εἶναι τοῦ ὑφαίνειν, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἱμάτια πορφυρᾶ καὶ “ρό- 

ἀπο ὀόμβοις ὕφαινόμενᾳ. ἱ αὖ δὲ χεφαλαὲὶ --- ζώοις. οη!. Ὁ. 

ἀν ν ΡΠ... μέλινον α΄. νὰ : ἶ 
 ὸ ἃ. ὑαχκίνϑεναι. Οαβαιδομυβ. ὑακίνϑινον ϑοινν οΙσῃ. ὕώκινϑου 

ΡΥΓ. ὑκκιωιϑένὰς ἀἰχοταπε ὀρ τοπιθ οἱ ᾿ὐπιδίαιῖαδ ν. 1990, 40. 
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ἀχταίας, ὅπερ ἐστὶ χαὶ πολυτελέστατον ἐν τοῖς “Περσικοῖς 
περιβλήμασιν. ἔστι. δὲ τοῦτο σπαϑητὸν ἰσχύος καὶ κουφό. 
τητος χάριν" καταπέπλασταν δὲ χρυσοῖς. κἔγχροις" οὗ δὲ 

ε χέγχρον γήματι" ̓πορφυρῷ. πάντες εἷς τὴν εἴσω" μοῖραν, ἅμ: 
ματ᾽ ἔχουσιν ἀνὰ μέσον. “ τούτοις᾽ πᾶσι; Ὥρα: τὰ ΨῬΊΑΥ 
τοὺς ᾿Εφεσίους ἐπιδόντας εἰς τρυφήν.. λ ' 

30. Περὶ δὲ τῆς" “Σαμίων τρυφῆς “Δοῦρις ἱστορῶν; πᾶς 
ρατίϑεται ᾿Ασίου. ἱπομήματα, ὅτι" ̓ ἐφόρουν. χλιδῶνας περὶ 
τοῖς βραχίοσι χαὶ τὴν ἑορτὴν ἄγοντες τῶν Ἡραίων ᾿ἐβά- 

διξον κατεχτενισμένοι, τὰς κόμας “ἐπὶ τὸ μετάφρενον. καὶ Ἷ 
τοὺς ὥμους. τὸ δὲ νόμιμον τοῦτο᾽ μαρτυρεῖσϑαι καὶ ὑπὸ 
παροιμίας τῆσδε, Βαδίζειν᾽ Ἡραῖον εἰρμανο ρμμτ, γι. ἔστι. "Ὰ 
τὰ τοῦ ᾿ἀσίου ἔπη οὕτως ἔχοντα ΘΟ ΈΟΘΣ 

ἐν Οἱ δ᾽ αὕτως φοίτεσχον ὕπως. πλοκάμους χτενίσαιντο Ν 
εἰς Ἥρας τέμενος, πεπυκασμένοι εἵμασι καλοῖς," 

χιονέοισι χιτῶσι πέδον. χϑονὸρ' "εὐρέος εἶχον," : 
χούσειαι δὲ χόρυμβαι ἐπ᾿ ἀὐτῶν᾽ τέττιγες ὥς νου τὶ 

"χαῖται δ᾽ ἠωρεῦνε᾽. ἀνέμῳ ᾿χρυσέοις᾽ ἐνὶ. δομσῖρουν 
δαιδάλεοι δὲ χλιδῶνες ἄρ᾽ ἀμφὶ βραχίοσιν ἦσαν. 

εκ α΄ α«τὲρ ὑπασπίδιον πολεμιστήν. ᾿ 
Ἡρακλείδης δ᾽ ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ. περὶ ἡδονῆς “Σαμίους 

520 φησὶ καϑ'᾽ ὑπερβολὴν τρυφήσαντας διὰ τὴν πρὸς ἀλλήλους 
"μικρολογίαν ὥσπερ “Συβαρίτας τὴν πόλιν ἀπολέσαι. 

31. Κολοφώνιοι, δ᾽, ̓ ὡς φησι, Φύλαρχος, τὴν. ἀρχὴν 

ὄντες σκλῆροὶ ἐν ταῖς δούς, ἐπεὶ εἰς τρυφὴν. ἐξώχειλαν 

ν᾽ ἢ 

περιβλήμασιν  περιβλαστήμασιν Β. χαταπέτλασται καταπέπαστα, 
ὑΒοῖν δἰ ρῃ. ᾿ “ἢ 

20 6. μέσον] μέσων Ῥ. τῶν Ἡραίων) τῶ ἡραίω Β. 
920 ἢ, Αβιῖ σνϑυϑιι5 ὁπ|. ΟΡ ἕο Πι6. Υ. 1. φοίτεσκον) φοιτέεσκον 

ΛΑ. Υ. 2. Ἥρης εὲ ν. 4. αὐτέων Ναρκίυβ ἀ6 ΟΠΟΘΓΠΟ Ρ, 7. 
Ῥοϑὲ σϑύϑια βϑοιηάαπι ὙΘΙΘΟΙ Π6 ὅπ ὀχοϊαογιπέ, . ΥΨ, 4. κό 
ρυμβαι 1,.. χκορύμβαι ΒΡ. ἐπ᾿ αὐτῶν τέττιγες ὥς] καὶ τέττιγες 
ἐπ᾿ αὐτῶν ὡς Β. Ψ. 5. δ᾽ ἠωρεῦντ᾽ ἀνέμῳ (αβαυθοπαβ. δωρευτα- 
γέμω ῬΥΤ,. δ᾽ ὠρευτανέμω Ἀ.᾿ Ψ. 6. δαιδάλεοι] ΒοΡΙθοθδέαγ δαι- 

δαλέοι. τάς Ηξτοάίδη. περὺ μονήρους λέξεως Ρ. 4, 7. ἀμφὲὺὶ βρα- 

χίοσιν ἡσᾶντες Ἀ. ἀμφιβραχίοσι νήσαντες ῬΨΤΩς Ἱπάϊοανὶ Ιἀοιηδμι, 
ἀμφὶ βραχίοσιν ἦσαν  ν» ν Ὁ σαντες -«- Βομνν δῆ. 

520 ἃ, ὥσπερ ΑΒ, ὥστε ΡΥ͂],. ἴπ Ο Πᾶθο ομπιϊββᾶ. ἀπολέσαι 
Δ. ἀπωλέσαι ΡΥ. εἰς τρυφὴν ΑΒΟ. ἐς τρυφὴν ῬΥΙ, 
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πρὸς «Τυδοὺς φιλίαν καὶ συμμαχίαν. ποιῃσάμενοι.. προήε- 
σαν διησκημιένοι τὰς χόμας χρυσῷ χόσμῳ, ὡς χαὶ Ξενο- 
φάνης φησὶν 

᾿Αφροσύνας δὲ μαϑόμες ἀνωφελέας παρὰ αυδῶν; 
ΝΡ Ὁ ὄφρα. τυραννίης ἤσαν. ἄνευ στυγερῆς, 

' ἤεσαν εἰς ἀγορὴν παναλουργέα φάρε᾽. ἔχοντες, 

ς οὗ μείους ἥπερ χίλιοι εἰς ἐπίπαν" 

ΜΡ αὐχαλέοι. χαίτῃσιν ἀγαλλόμεν᾽. εὐπρεπέεσσιν, 
ἀσχητοῖς ὀδμὴν χρίμασι. δευόμεγοι. 

οὕτω δ᾽  ἐξελύϑησαν διὰ τὴν ἄκαιρον μέϑην ὥστε τινὲς 

αὐτῶν οὔτε ἀνατέλλοντα τὸν ἥλιον. οὔτε δυόμενον ἑοράκα- 
σι». νόμον τε ἔϑεντο, ὃς ἔτι χαὶ ἐφ᾽ ἡμῶν ἢν, τὰς αὐλη- 

ς τρίδας καὶ τὰς ψαλτρίας χαὶ πάντα τὰ τοιαῦτα τῶν ἄχροα- 
μάτων τὰ. μισϑώματα λαμβάνειν ἀπὸ . πρωὶ μέχρι. μέσου 
ἡμέρας χαὶ μέχρι λύχνων ἁφῶν" ἀπὸ δὲ τούτου τὴν λοι- 

πὴν νύχτα ἦσαν. πρὸς τῷ μεϑύειν.". Θεόπομπος. δ᾽ ἐν πεν- 
τεκαιδεχάτῃ ἱστοριῶν. χιλίους φησὶν ἄνδρας αὐτῶν. ἁλουρ- 

γεῖς φοροῦντας. στρλὰς ἀστυπολεῖν" ὅϑεν καὶ βασιλεῦσι 

σπάνιον τὸτ ἦν χαὶ: περισπούδαστον. ἰσοστάσιος γὰρ ἣν 

ἢ πορφύρα πρὸς ἄργυρον ἐξεταξομένη. τοιγαροῦν διὰ τὴν 
τοιαύτην ἀγωγὴν ἐν τυραννίδι καὶ. στάσεσι γενόμενον αὐτῇ 

ἀ πατρίδι διερϑάρησαν. ταὐτὰ εἴρηχε περὶ αὐτῶν χαὶ Διο- 
γένης ὁ Βαβυλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Νόμων. κοινῶς δὲ 
περὲ πάντων τῶν .᾿Ιώνγων τρυφῆς ᾿Αντιφάνης ἐν Δωδώνῃ 
τάδε. λέγει 

520 ". Ψ. 2. ἦσαν ἄνευ στυγερῆς 1 ἡσσα νεὺ στυγερῆς Ἀ. ησσανευ 
ατυγερῆς Β. ἦσσαν ἐνστυγερῆς Ρ, ἦσαν ἐπὶ στυγερῆς ΨΙ,.. Τοίυπι νεοτ- 
ΒῸΠῚ ΟΠ], ΘΡΙ(ΟΠι6, αυᾶε, ΠΟΙ ΗΒ: Ρϑιιοᾶ γθυθα 46 δος ἔν ἀρβίνοπίο ἃ}- 
Ροβαΐε. ν. 3. παναλγγέα (510) Β. Ψ. 4. ἥπερ ῬΥ͂Ὶ,. ὥσπερ 
ΛΒ. Ψ. ὅ. αὐχαλέον ΑΒΡΨ. αὐχμαλέοι Τ,. χαίτησιν ῬΨΤ.- 
χαίτισιν ΑΒ, ἀγαλλόμεν᾽ 1... πὰ} ἐχ ἈΒ' ὁποίδία ἀἰβββπβίομ: 

«ὐοὰ ἀυθιίο π᾿ ἔουυῖ ποπ. παν ἀγάλλομεν Ρ, ἀγαλλόμενοι . 
Υ, ὁ. ̓δὲμὴν ΑΒΡ, ὀδμῇ ΨΙ,. χρίμασι Ὑ, χρήμασι ἈΡ, χρίσμασι ἴ,. 

ἑοράκασι»ν} δον θαία ἑωράκασιν. ἔτι καὶ ΑΒ, ἔτι τε ΡΨ].. 
Ἐρἰεῦπιο πος Ιοοο οἁγΓεοί. ; 

- 520 ὁ. μέσου Α. μέσης ΡΥῚ,, ἁφῶν ΡΎΙ,. ἀφ᾽ ὧν Δ, 
πεντεκαιδεκάτῃ ΟΠ ΙΡῃ. οαϊῖο, οχ Α ὺξ ΟΡίμοΓ. πεντεκαιδεκάτῳ 

ΡῬΥΨΙ, κε (50) Β.. ὅϑεν] ὃ δὴ Οοταῦ8. γὰρ ἦν] δ᾽ ἦν Β. 
20 ἃ. ταυτὰ ἴ,... ταῦτα ΡΥ͂. ἐν πρώτῳ νόμων ἢ. Δωδώνῃ] 
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ἸΠόϑεν οἰχὶ ἡτὼρ ἐἶ τίδ Ἰώνον ΔΝ ΕΟ ΩΝ, δον 
᾿τρυφεραμπεχόνων. πρὸς ἡδυπαϑὴς Ὁ ν 
ὄχλος ὥρμηται; ὩΣ ΑΑὙΟΝν 

Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς. χοὶ δὴ “χαὶ τοὺς κυ, 

φησι διὰ τὴν; ὑπερβόλὴν ἑὴς τρυφῆς ἷξ κὺ ς ἔτι, χαὺ νῦν ἡ 
ἡ χρυσῆ παροιμία; διαμεμένηκε. οι : 

32. Καὶ τῶν παρωχεανιτῶν δέ τινάς φησι ἡρηῆσονοι 
ἐν ὀγδόῃ Φιλιππικῶν" ἁβροδιαίτους γενέσϑαι: περὲὶ δὲ Βυ- 

8 ξαντίων καὶ Καλχηδονίων ὃ αὐτός φήσι Θεύπομπος τάδε 

Τσαν᾿ δὲ οἱ. “Βυζάντιοι χαὶ διὰ τὸ δημοκρατεῖσθαι πο-᾿ 

λὺν ἤδη. χρόνον" χαὴ τὴν πόλιν ἐπ᾿ ̓ ξμτορίου χεϊμένην ἔχειν, 
χαὶ τὸν δημον. ἅπαντα περὲ τὴν ἀγορὰν ᾿χαὶ τὸν λιμένα᾽ 
διατρίβειν, ἀχόλαστοι χαὶ συνουσιάζειν 'καὶ᾿ πίνειν εἰϑισμές 
ψο. ἐπὶ τῶν καπηλείων. Καλχηδόνιοι δὲ πρὶν μὲν μέτα- 
σχεῖν αὐτοῖς τῆς πολιτείας, ἅπαντες ἐν ἐπιτηδεύμασι χὰδ 

βίῳ βελτίονι διετέλουν ὄντες. ἐπεὶ δὲ τῆς δημοςξρατίας τῶν 
1 Βυζὰντίων ἐγεύσαντο; διεφϑάρησαν. εἰς τρυφὴν, χαὶ τὸν 
χαϑ' ἡμέραν βίον ἐκ ᾿σωφροόνεστάτων χαὶ μετριωξάτων 
φιλοπόται χαὶ πολυτελεῖς γενόμενοι. “ ̓καν᾽ τῇ πρώτῃ δὲ 

πρὸς ταῖς εἴχοσὶ τῶν Φιλιππιχῶν τὸ τῶν ᾿Θμβρίκων φησὶν 
ἔϑνος , ἔστι δὲ. περὶ τὸν᾽ ᾿ἀδρίαν, , ἐπιεικῶς εἶναι ἁβροδίαϊ" 

5 97 τοὺ, παραπλησίως τε βιοτεύειν τοῖς “4υδοιϊς, χώῤαν τὲ ὠῳ 

ἀγαϑὴν, ὅϑεν προελϑεῖν. εἰς. εὐδαϊμοΡίαν: ; :. 
3. Ἡξρὶ: δὲ "Θετταλῶν ᾿λέγων ἐν τῇ" τετάρτῃ φρήθὶν 

ὅτι ζῶσιν οἱ μὲν σὺν ταῖς ὀρχηστρίσι χαὶ ταῖς ᾿αὐλητρὶσε 

διρτρ βονρ εν οὗ ἐν ἕν ἡ ὡς, χαὺ πότοίς χαὶ ταῖς τοιαῦξ 
5. γ εὖ» τ ΣΧ Ὴ 4 

δωδών, Β. γ. 1. ὅδ τἰς οἱ ἢ τίς Ῥυΐ, ᾿ ᾿Τποορηγαϑεῖ 
Τραρτηθηΐαπι οπιϊδῖε ΒΟμ πὸ θὰ νοὶ]. Ψ. ρ. 108: ." 4 Ὅν, ἢ. ἢ 
ὙΒΘΟΡΗΓαϑεϊ Ἰοοὺβ δθοβέ. 80 δρ ἔοπε, Τιλοαπαπι, οἸπαϊοανιὶ ἀϑδὰ- 

θοπιι8. ἌἭἧ χουσῆ] ἐν χρήσει ἡ ϑοΠυν οί σἢ. ; ; 
026 6. Καλχηδονίων] “Εςαιδοραξαν Χαλνηδονίων., καρχηδονίων, Ῥ. 

Θεόπομπος τάδε πὶ. Β. 6 καπηλείων Β6, ᾿καπηλίων ΡΥΎΙ, 
χαλχηδόνιον ΑΓΟΡ, χαλκηδόνιοι" λ ἮΝ μὲν οπὶ. Β.. ᾿ ἐπεὶ} μπὲ Β. 

ὅ20 ἢ. χαὸ τὸν χαϑ' ἡμέῤαν βίον οἴι. 6, “ φιλοπόται] φιλο- 
πῶται ἉἈ. Πιοουπι, ἄς. ἘΠΠΙΡΓΙ5. ὁπ. Ο. ὁ ᾿ περὶ ΔΒ. πρὸς ΡῬΥ͂,. 

᾿Αδρίαν, ἐπιξικῶς . ἀδρίαν τὲ ἐπιεικῶς. εν, : ᾿ ἐπιεικῶς τ -- "ζὼ: 
ραν ὁπι, Ῥ. ἐν 

27 8... λέγων ὁπι. Β. ἐὲν σὺ» Ὡὲν᾿ ἐν Β, ᾿Ξ" τις" ̓ἀὐξ 
λητρίον δοορββογαηξ ὃ χ ἈῸ; τοιαύταὶξ Οπιῖδιε ἐν μβοιμοία 1π Γ. 
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ταὶς ἀκολαδίαϊς διλμερεύοντες, ᾿χαὶ ἐδλλον σπουδάζουσιν, 
ὅπως ὄψων παντοδαπῶν τὰς τραπέζας παραϑήσονται πλήν» 

ῥεις ἢ τὸν αὑτῶν βίον. ὅπως παράσχήσονται" χεκοσμημέ: 
ψὸν. Φαρσάλιοι δὲ πάντων, (φησὶν) ἀνϑρώπων εἰσὶν ἀργό- 
τάτοι χαὶ πολὺύτελέστατοι:“ ὡμολόγηνται δ᾽ οὗ Θετταλοὶ, 
ὡς χαὶ Κριτίας. φησὶ, πάντων “Ἑλλήνων πολυτελέστατοι μὰ 

; γενῆσϑαν περί τε τὴν δίαιταν χαὶ τὴν ἐσθῆτα" ὅπερ αὐ-: 
μῳ; αἴτιον ἐγένετο κατὰ τῆς. Ἑλλάδος ἐπαγαγεῖν τοὺς “Πέρα 

ὁ ζηλώσαντας: τὴν τούτων τρυφὴν. χαὶ πολυτέλειαν. “περὲ 

“Ὁ υἀωλῶν: Πολύβιος. “μὲν ἐν. τρισκαιδεχάτῃ: ἱστοριῶν: 'φὴ- 
σιν ὡς διὰ τὴν τῶν πολέμων συνέχειαν καὶ τῇ τῶν βίων 

πολυτέλειαν χατάχρεί: ἐγένοντο. ᾿Δγαϑαρχίδης. "δ᾽ ἐν δω- 
δέχάτῃ ἱστοριῶν". τ» Φἰτωλοὶ (φησὶ) τοσούτῳ τῶν λοιπῶν 
ἑτοιμότερον. 'ἔχουσι" πρὸς ϑάνατον, ὅσῳπερ χαὺ ζῆι πολυ- 

ἘΝ 'χαὶ ̓ ἐχτενέστερον. ζητοῦσι τῶν ἄλλων: ᾿ πνοὴ 
οϑάν ᾿ διαβόητον" δ᾽ εἰσὶ περὶ. τρυφὴν. Σικελιῶται τε 

χαὶ Συρακόσιοι, ὡς ἡκαῦ υρ ἡκής φῆ ἡρηϑδνν ἐν. Δαιτα- 
λεῦσιν δὴ γε ἀὐρδνλϑ : 

ἐὐεάβῆς οὐ: γὰρ ὄμαϑε" ταῦτ᾽ " ἐμοῦ πέμποντος, ἀλλὰ 
ἀταλα μᾶλλον . ἘΣ Υ 

τργγόμῥιδ, ἔπειτ᾽ ἄδειν. καχῶς; Συρακοσίων ποὐλενὸς 
. Συβαρίειδάρ. τὶ εὐωχίας καὶ Χῖον ἐν". Τακαινᾶν. 
ν δ᾽ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς φησι ,,;Ταύτην δὴ τὴν. διάς: 
γνοιαν “ἔχων. εἰς. Ἰσαλίων τε χαὶ “Σικελίαν: ἤλϑον. ὅτε πρῶ- 

τον ἀφικόμην. ἐλϑόντῳ, δέ μὲ δ' ταύτῃ «βίος. ἄμρνι οὖΞ 
ὩΣ 

φν δὰ Ὗ ΜΉ ΠΡ ΉΝΝ ΕΝ ῇ ἢ ἜΧΩ ῃ , παραϑήσονται) παραϑήσωνται͵ ἃ. «παραύζηδογει] πβρίισχής 
Ὡ. ἀπῸ. Σ δ Χ ὺ ̓ 

σώνται Α. παρασχήσονταιν ἜῈ κδει ὑμολόμραθαν, τοονκάμηρη ΒΙΡΗ 
ὡβολόγηνται. -- πολ ὑτελέσταϊοι Οτλ. Ρ.- “": 5 

εἰ Ὰ εἷν “1.0 .ἢ) ΨῈ 

527 " πολύριρῃ "Μάβο, Ἐχοοιρία. ΕΑΝ τι Ῥ. ΓΥᾺ ὠβκας ἌΣΝΩΝ 
πολεμέων ΒΒ... ΑΥ »οὼ τ » 1 ΜΝ 

ΒΡ Ζ ΖΡ; συραπόσιοι Α΄. 'συραπούσιοι Ν ΥἿΕΣ  χραθεῳ «αὔτ᾽ 
ΕΠπι5Ι] οἴ ἴῃ ἘΔΙΠΡΌΡΡΉ. Ἀδνίονν γοῖ. ΧΥΧ. ν. .8389. Τιοσορδΐαν ἐμι-- 

ϑὲξὲ ταῦτα. ἐμάϑετ᾽ αὔτ᾽ Ῥογβόπα 1η. ργαθίαύίοπε δᾶ Ἡθοιρᾶπι 

φνε ἈΓΣ γ᾽“ 2" σύραποσίων Α. ᾿συῤχουσίων' ῬΡΥΨΙ,. “Σνρακοσίαν 

Ῥογβομιῖβ. συραχουσέουξ τράπεζαν σ΄  Ὑούθαπι 3... δἰὐὰϊε ΧΙ. 

ΠΡ}. 484 ἢ, “΄ ἐκ “Δαχαίναν 484, ἐκ “λάκαιναν ΑΥ̓." ἐχλάχαιναν. Ῥι ἔκλ᾽ν 

λαιγαν Β, ἐχλὶνν, ἢ χαίρων Τὰ : ἂν ταϊς ἐπιστολαῖς ΨΗη. Ρν. 326 }Ὀ. 
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δαμῶς ἤρεσϑ, δίς. τὸ τῆς ἡμέρας ἐμπιπλάμενον.. “ζὴν καὶ 
μηδέποτε κοιμώμενον μόνον γύχτωρ,, χαὶ. ὅσα τούτων ἐπι: 

τηδεύματα συνέπεται τῷ βίῳ. ἐκ γὰρ τούτων τῶν ἐϑῶν͵ 

οὔτ᾽ ἂν φρόνιμος οὐδείς ποτε γενέσϑαι τῶν ὑπὸ. τὸν οὐ- 

φανὸν. ἀνϑρώπων ἐκ. νέου ἐπιτηδεύων δύναιτο, σώφρων δὲ. 

οὐδ᾽ ἂν. μιελλήσαι ποτὲ γενέσϑαιν."" χάν τρίτῳ δὲ Πολιτείας : 

γράφει οὕτως »Συρακοσίαν. δὲ, ὦ. φίλε, τράπεζαν. χαὶ 
6 Σιχελικὴν ποικιλίαν. ὄψου, ὡς ἔοικας, οὐχ αἰνεῖς " ψέγεις 
δὲ “καὶ «Κορινϑίαν᾽ κόρην φίλην. εἶναι ἀνδράσι μέλλουσιν. εὖ. 

σώματος ἕξειν, καὶ ᾿ἀττικῶν κπεμμείζων, τὰς ὁ ἰδοκούμαρ, εἶναι 
αἰδλβαίως. ( - 

.35. “Ποσειδώνιος. δ᾽ “ἐν δεκαιδεκάτῃ ἱστοριῶν περὸ τῶν 
κατὰ τὴν “Συρίαν πόλεων λέγων ὡς ἐτρύφων γράφει. χαὲ͵ 

ταῦτα »Τῶν γοῦν ἐν ταῖς πόλεσιν ἀνθρώπων διὰ τὴν. εὖ-- ς 

βοσίαν τῆς χώρας ἀπὸ τῆς περὶ τὰ ἀναγκαῖα χαχοπαϑείας. 

συνόδους γεμόγτων πλείονας, ἐν αἷς εὐωχοῦντο συνεχῶς, 
τοῖς μὲν γυμνασίοις ὡς βαλανείοις χρώμενοι, ἀλειφόμενοι. 

ἢ δ᾽ ἐλαίῳ πολυτελεῖ καὶ μύροις" τοῖς δὲ γραμματείοις,. οὕ- 
τὠς γὰρ ἐχάλουν τὰ κοινὰ τῶν συνδείπινων,, ὡς ἐν οἰχη- 
τηρίοις διαιτώμενοι, χαὶ τὸ πλεῖον τῆς ἡμέρας γαστριζό- 

μενον ἐν αὐτοῖς οἴνοις καὶ. βρώμασιν, ὡστε χαὶ προσαπο- 

φέρειν πολλὰ καὶ καταυλουμένους πρὸς χελωνίδος πολυ- 
κρότου ψόφον, ὥστε τὰς πόλεις ὅλας τοιούτοις. χελάδοις 
συνηχεῖσϑιαν." ᾿ἡγαϑαρχίδης δ᾽ ἐν τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ 
τῶν Εὐρωπιαχῶν - ᾿Αρυχανδεῖς. (φησὶ) «Τυχίας, ὅμοροι .. 

927 ἃ. ἐμπιπλάμενον ἴ,. ἐκπιμπλάμενον Ψ. ὅσα τούτων ἍΒ6. 
ὅσα τούτῳ ΡΥΙ,. μελήσαι ΑΟΥ͂ οἐ Β4811." μελῆσαί ἜΡ. μελήσας ἵ,. 
Ἀοϑειεαὶ μελλήσαι Ἔχ. πιριϊουῖθιβ Πρ γὶβ Ρ]αίοηϊ8β.. Πολιτείας] Ρ. 
404 ἀ, γράφει οὕτως οπι. Β. συρακοσίων 1 Β. συρακχουσίαν ἜΝ 

527 6. ψέγεις δὲ (ἄρα ἀρυὰᾷ Ρ]δίοπαπι) καὶ Κορινϑίαν κόρην φί- 
λὴ»] Τνϊπιθέοσ, Ῥοβιάοπη! Ἰοοὰπὶ δέξο ε Ψ', νΡ. 210 6. 

Ὁ27 ἢ, γραμματείοις 210. γραμματίοις Ψ1.. γραμτίοις Ρ΄ Ὁ 
οὕτως Β εὐ 210, οὕτω ΡΥΙ,. ὡς οἰκητηρίοις ἐνδιαιτώμενον 210. 

πλεῖον τῆς ΡΥ. πλεῖστον τῆς 1.. πλεῖον μέρος τῆς 210. 
καταυλούμενον 210, χελωνίδος] χελιδόνος 210, τοιούτοις] 

τὸϊς τοιούτοις 210. συνηχεῖίσθαν 8511, 1, οὲ 210. συνῆχϑαι ῬΥ. 

ε ἐν πῇ τῇ οπι. Β. Αρδίμαγοι! 5. ἐθϑεϊπιοπίαπι ὁπ. Ὁ. 
τῶν - εὐρὠπιακῶν Β, εὐρωπιαχῶν 1, εἐ δου εἶσι. οἀϊεῖο. τῶν ἑστοριῶν 

Ῥν. ἀρυκανδεῖς Α, ἀρυκάνδεις Ρ, δ κὰ ἐμῷ Β. ἀρυκάνδειου ΜΙ. 
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᾿ δ,δῦντες «Πιμυρεῦσεν. διὰ τὴν ἢ περὺ “τὸν βίον. ̓ ἀσωτΐαν. χαὶ. πο- ᾿ 

λυτέλειαν κατάχρεοι γενόμενοι, χαὶ διὰ τὴν ἀργίαν καὶ 
φιληδονίαν ᾿ἀδυνατοῦντες ἀποδοῦναι τὰ δάνεια; προσέχλε- 
γαν ταῖς, “Μιϑριδάτου.. ἐλπίσιν, - ἄϑλον ἕξειν ψομΐἴσαντες 
χρεῶν ἀποχοπᾶς. ““ ἐν δὲ. τῇ τριαχοστῇ πρώτῃ '“Ζακυνϑίους 

φησὶν ἀπείρους εἶναι πολέμου, διὰ τὸ ἐν πεν χαὶ 
ὑπ τῷ τρυφῶντας. ἐϑέζεσίλαι. τ 

.. 86. “Πολύβιος δ᾽ ἐν τῇ ἑβδόμῃ τε κι λ βόστωι τοὺς ἐν 
Ὁ Ἀλϑονανα διὰ" τὴν ̓  ἀρετὴν τῆς γῆς πλοῦτον περιβαλομέ- 
γνοὺς ἐξοκεῖλαι. εἰς τρυφὴν καὶ “πολυτέλειαν, ὑπερβαλλο-" 
μένους τὴν περὲ Κρότωνα χαὶ :Ξύβαριν παραδεδομένην 
φήμην. οὐ δυνάμεγοι οὖν (φησὶ) φέρειν. τὴν παροῦσαν. εὐ- 
δαιμονίαν ἐχάλουν τὸν ᾿Αννίβαν" διόπερ ὑπὸ “Ῥωμαίων 
ἀνήχεστα δεινὰ. ἔπαθον. Πετηλῖνου δὲ τηρήσαντες τὴν. πρὸς 
“Ῥωμαίους πίστιν εἰς τοσοῦτον" “καρτερίας. ἦλθον πολιορκού- 
ἔμενον ὑπ΄ ᾿Αννίβα ὥστε μετὰ τὸ πάντα μὲν τὰ χατὰ τὴν 

ο' πόλιν δέρματα. καταφαγεῖν, ἁπάντων. 'δὲ τῶν χατὰ: τὴν 
'πόλιν 'δένδρων τοὺς φλοιοὺς χαὶ τους, ἁπαλοὺς. πτόρϑους. 

᾿ἀναλῶσαι, καὶ ἕνδεκα μῆνας ὑπομείναντες τὴν “πολιορκίαν, 

«οὐδενὸς βοηθοῦντος" οὐδὲ. ΠΝ τς ὑἰκεσψρνσε τὰ 
᾿ἸΘΌΡΒΝ ἑαυτούς. “4. τ 

: 37. Τοὺς δὲ Κουρῆτας Φύλαρχος διὰ τὴς ἑνδεκάτης 
τῶν ἱστοριῶν “Αἰσχύλον ἜΝ διὰ ΜΗ ῬΕΜΩΝ ᾿νρυμνῖν 
τῆς προσηγορίας "" . 

Χλιδῶν τε πλόχαμος ὥστε παρϑένοις ἁβραῖς". 

ὅϑεν καλεῖν. εἰονρῆξα } λαὸν ἄνεθος 

928 ἃ. ἀνμμμεν δὰᾷ, ΑΒΙ,. ἔμ, Ῥν. ἴπ Ρ Ιδουπᾶθ. ἐπάϊοϊιηι 
68ί. ἐν δὲ 1} τῇ οπι, Β, πολέμου ΑΒΟ, πολέμων ῬΨῚ,. 

Πολύβιος] Ὑο1.:1Πν 0. 588... .. δ᾽ ἐν τῇ] δ᾽ .δὲ τῇ οπι.: Β. 
τ 528 Ρ". πλοῦτον, περιβαλομένους. Βοβαννεῖβα,: πλοῦτον περιβαλλομέ- 
ψους ῬΨΙ,, πλουτήσαψντας Ὁ... 6 ἐξοχεῖλαν Δ: ἐξωκεῖλαι ΡΥ!,.. 
-Κρότωνα] πκροτῶνα Δ, οὖν οπι. Β.... δεινὰ οπι, δρὶ ομεξ ᾿ 
πετηλῖνον ΑΌ. πετήλινοι Β. πετιλῖνοι ΒΥ]... Χ ἐν ζος 

528 6, ἁπαλοὺς. [.. ἁπλοῦς ΑΒΡΥ. οὐδὲ συνευδοκοῦντος ΑΒΡΙ,. 

οἰοὺς συνευδοχοῦντος Υ. τῶν συνευδοκούντων. Βα51}. παρέδοσαν τοὺς 

οκουρήτας: φύλαῤχος δ᾽ ἐν τῇ ναἾ τῶν ἱστοριῶν Β. «ἀϊσχύλον ἕστο-- 
Ῥρεῖν ὁ). Ῥ. παρϑένοις ἁβραῖς] παρϑένου ἁβρὰᾶς Ὁ δὲ Ἐπδβέβειιβ 
Ρ. 1292, 58. . κουρῆτα ΡΙ],. χκούρητα Ὗ. λαὸν} λοιπὸν Ὁ. 
δὺ15 γι 015 Ἐπυβία τ 5. ἀἰχῖε Κουρῆτες ἐχλήϑησαν, 



1182 ΤΕ 

ἃ ᾿ἀγάϑων. δ᾽ ἐν τῷ" Θυΐώτῃ ξοὺς τὴν Πρώναχτος ϑυγατέρα τα 
μνηστεύοντας τοῖς .τὲ ᾿λοιπροῖς πᾶσιν ἐξησκημένους ἐλϑεῖν 

γευτυν ψῶσ τὰς χειραλὰς, ἐπεὶ δ᾽. ἀπέτυχον τοῦ γάμου 
οΚόμας ἐχειράμεσϑα (φησὶ) ̓ μάρτυῤας" μραδ νον ἌΣ 
ὙΠ: σὸυ ποϑεινὸν χρῆμα: παιξούσῃ:. φρενί, . ᾿ «γον 

τῳ "ἐπώνυμον. γάἀδν! εὐθὺς. ἔσχομεν "κλέος.,... ραν ὙΣΟΜΟ 
Κουρῆτες εἶναι, χουρίμου χάριν. ̓τριχός.. ἔ (ἢ σολτι 

“αὺ. Αυμαῖοι δὲ οἵ" ἐν ̓παλίῳ,. ὡς, φησιν." Ὑπέροχος. ἡ ἢ ὃ 

ποιήσας «τὰ εἰς αὐτὸν ἀναφερόμενα ᾿Κυμαϊχὰ, ; διετέλεσων εἰ 
ο-χρυσοφοροῦντες καὶ: ἀνϑιμαῖς ἐσθῆσι χρώμενοι. καὶ μετὰ 

ψγυναιχῶν» εἰς “τοὺς ᾿ἀγῤδὺς:. «ἐξιόντες ᾿ ἐπὶ ζευγῶν ὀχούμενοι. 

σιερδς μὲν, οὖν. ἐδνῶν. 'καΐ " πόλεων. τρυφῆς. τοσαῦτα. ἌΡ 
ἐρηρινυνᾷ ὐπὸ οὐ οὴ ! ΤῊΣ γε λον ὕ: ὦ 

τ 88.. Περὶ δὲ. τῶν. κατ΄. ἀὐυόρι, τόδε 7 ἤχουσα.. ϑνμός 

ἐν. τρίτῃ. -ΠΠερσιζῶν. καὶ. πάντας μέν. φησι τοὺς. βασιλεύ- 
'σαγνπας: τῆς: ̓ Ασίας. περὶ τρυφὴν σπουδάσαι; μάλιστα. "δὲ 
γινύαν «τὸν γίνου «καὶ! Ξεμιράμιδος. υἱόν. -καὶ οὗτος. οὖν: 

1 ἔνδον μένων. χαὶ- τρυφῶν σε οὐδενὸς -ξωρᾶτο. εἰ μὴ ὑπὸ 

τῶν. εὐγούχων “καὶ τῶν ἰδίων γυναικῶν, τοιοῦτος. δ᾽ ἦν κὰὺ 
-Φαρδανάπαλλος,- ὃν ὀὐι μὲν. :ἀναχυνδαράξεω, λέγουσιν υἱὸν, 
οἱ δὲ ᾿ἀναβαξάρου. ὅτε δὴ οὖν ᾿Δρβάκης. εἷς τῶν. ὑπ᾽, 
«αὐτὸν. ὀτρᾳτηγῶν, Μῆδος. γένος, διεπράξατο. δι τος τῶν 

«εὐνούχων. ἩΣπαράμείξου ᾿ϑεάσασϑαι. ὩΞαῤδαναπαλλον, « καὺ 
μόλις αὐτῷ ἡ ἐπετράπη ἐχείνου ἐθελήσαντος,. ὡς "εἰσελϑων 

᾿ ΡΥ Ἄν όχι, ἐν 
ἊΝ Ἢν ᾿ οἴοτοῖ Ὅ"- ὮΝ ΝΣ ἮΝ μὰν φίεσον ἀς ὦ Εν, 

528 ἃ. δ᾽ ἐν τῷ ΟΠ ΓΝ δὰ δλθὴθ ΣΎΕΣ ̓ ς ἀδνωρν ̓ πρώνωχτος 
ΛΑΒΟῸΡΨ εἐ ΒΕ δέδίῃ! 5. πρόναχκτος ΒΑ511.}. ΑρδίΠΟΠΙΒ᾽ ΨΟΓΒῈΒ δἰξα-- 
16 ἘΠπιδεατ 5. Ρ. Ἴνηαρ.ς δδιεκο,. Ὑν 1: δδεειβαμαυθὺ» σ᾽ ἘΡΉΘΩΣ 
ὩΡΨῊ, τὰ Ἐπβέδεμπιϑ. ΣΟ ἀπ. ἀντ΄ [ἂν 

ἰἴ 828' ε,: ἀγροὺς Ἰενθεςβ βῆγοιρε: τ οὔτεξ ΒΒ" "ἀγροὺς πορεύοντες Ρ 
ἜΧ Ἱπηρουῖξα: ἩΡΓΑΥΊ. δοϊη δδξείρα τ΄ χάϊ ἐπ᾿ ΘΑΕΕΝ ̓β8 Ἰαοάπδπι υκῤ δ 

πογᾶῦ; 5 ἐϑνῶν ΑΒ; τῶν ἐθνῶν ΡΥ]: ἐεβμϑημοϑεύω οπι. ΒΒ... 
τοὺς" βασιλεύοανξας ἢ ̓φοὺς οι." μὰ Ὁ Ῥχῆς "Ασίμᾷ ποὺς. το ἢ Β.Ὁ 

καὶ οὗτος ΑΡΥ. καὶ οὕτως 1} ἶ τ ονι τννων Β΄ ἀδοιλο στ .. 55 

5.28 50 'σαρδανάπαλλὸς Δ. ἫΣ ἐξ ᾿ηραὶ σάρϑανάπαλος' οοἰιθέαπίοτ 

ῬῊΝ ̓ πΐϑε φορά Ψ' “γενόμενος “σαρδανάπαλλος Ῥγαθθθε ρ: 529 6... ἴῃ 
τὐθυϊ θ ᾽ν. 529 δ ἀυμῖοχ λ "ὁδι.. Ἀρέέσιρνυς 1,. ἀνακιύδω- 
εἰὐράβευ ΘΝ. Ὁ οὐ ἀνεβαξάδαυγ᾽ ν ΤΟΣ σπάῤαμείξου Ἃ. 
επαραμείζου ὙΠ). παράμειζον"; Φ5Ὲ οἰ ὐτῷ; Ἀ0ΡῸ αὐτὸ ΥΩ τς ὡς εἶσ- 

ελϑὼν ΑΒΟ, ὡς οὖν εἰσελϑίὸν ΡΥΊ, ΟΝ ὁ πς ΟἿ : 
᾿ 
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εἶδεν αὐτὸν ὁ μῆδοξ. ἐψιμυϑεωμένον χάϊ᾿ χεχοσμηλένον 
γυνεκιστὶ καὶ᾿ μετὰ τῶν ᾿“παλλακίδών ̓ ξαίνοντα “πορφύδον, 

29 ἀναβάδην᾽ τε, 'μετ "αὐτῶν ᾿καϑήμενον,. ,γυναϊκείαν “δὲ στοῦ 

Θ 

λὴν. ἔχοντα, "αὶ" χατεξυρημένον᾽ τὸν πώγωνα; καὶ Ξαταχεξ 
κισσηρισμένον". τὴν δὲ καὺ γάλαλτος λευχότεξος χαὶ ὑπεγέ: 
γρᾶπτο, τοὺς πὐφϑαλμούς. ἐπεὶ᾿ δὲ χαὶ προσεῖδε τὸν Φρβάε 
ΩΣ τὰ λευκὰ ἑπάναβαλὼν τοῖς ὀρϑαλμοῖς" οἱ μὲν πολλὰ 
λοὺ!; 'ὧν ἐστι. καὶ" "Δαῦρις," ἱστοροῦσιν ὑπὸ τούτου ἀγανας 
χτήσαντος εἰ τοιοῦτος αὐτῶν βασιλεύει συγκεντη ϑ ἐντὶ" πον 

ϑανεῖν. Κτησίας. δὲ" “λέγει εἰς" πόλέμον" αὐτὸν καταστῆναι 

καὺ ̓ ἀϑροίσαντα πολλὴν. στρατιὰν" καὶ χαταλυϑέντα ὑπὸ. 
τοῦ ̓ ἀρβάκου" τελευτῆσαι, ἑαυτὸν ̓ ἐμπρήσαντα᾽ ἐν τοῖς δα: 
σὶλείοις. ηγυθὰν᾽ γῆσαντῶ ὕψος τεσσάρων πλέϑρων," ᾿ ἐφ" ἠξ 

ἐπέϑηχε. χρυσᾶς χλίναῤ' ἑκατὸν καὶ πεντήχοντα καὶ ἴδας 
τραπέζας 9 χαὺ ταύτας “χρυσᾶς. ἐποίησε᾽ δὲ ἐγ τῇ. πυρῷ᾿ 'χαὲ 

οἴχημα ἑκατόμποδον ἐκ ξύλων, χανταῦϑα χλίνας. ὑπεοστό: 
θεσε. “καὶ κατεκλίθη, ἐνταῦϑα αὐτός τὲ" μετὰ καὶ τῆς γὺ- 

γαϊπὸς αὐτοῦ χαὶ"" "αἱ παλλακέϑες “ἐν “ταῖς ἄλλαις «λίναις" 

τοὺς γὰρ τρεῖς υἱοὺς χαὶ δύο, ̓ ϑυγατέρας ὁρῶν τὰ πραγ: 
ματὰ καχούμενο: “προπεπόμφει. εἰς, Νίνον 7 πρὸῤ τὸν ἐχεῖ βα- 
σιλέα, δοὺς αὐτοῖς 'τρισχίλια χρυσίου ̓τάλαντα., ἐπεστέγασε 
δὲ τὸ ΤΗΝ ̓δοχοῖς ἩΡΌΝυΟ τε καὶ; ὝΕΣ ἔπειτα ἐν 
“οι ἔν ξχι ΙΧ κι 

ἔφα . "ὦ βῳ ἢ Ν ΜΝ τι { 
“ΟΣ ΝΣ ἘΠῚ ἣ ΐ Σ Δ δ) Ὸ : ς  ἰἌΤΟΝ 

ἐπ πων ΕΥ̓͂ ἩΡΗΣ ΑἸ ΨῊΝ ΗΝ Ὕ1,. “ἀράς Ἐλακιλτ Ὀεκ ἡ 
529 ἃ. τὰς ὀφρὺς 486 μοδβέ καϑήμενον 16 6 απέι' τερα ἀὐϑαπέ 

ΔΒ δρίζοπιθ. Ἐβὲ βαθο ἱπίθγρι δέδειο οἴτιβ φαοᾶ ἱπῆνα βϑφαυϊέαν τοὺς 

ὀφϑαλμούς. ὑπεγέγραπτο] ἐπεγέγραπτο ΒΒ. ἐπεὶ δὲ. τος. τοῖς. 

ὀφθαλμοῖς δα, ΑΒΙ, οἐὲ οοάοχ Βοπιᾶπιιβ ἱπ Ἰεοεϊοπια5 Αδρίδη]β. 

οπι. ΡΥ, προσεῖδε Ι.. προσίδεν ΑΒ. {π᾿ ἀρϊ᾽έοπιθ᾽ 516 βοντρειπι, 

ὡς εἰσελϑὼν εἶδεν αὐτὸν ὃ μῆδος, ἀῤανακτήσας εἰ τοιοῦτος αὐτῶν βασι-- 

λεύειν, συγκεντήδας ᾿αὐτὸν ἀνεῖλεν. ἐπαναβαλὼν - ΟἸοπιο πὸ ΑΙΘΧα πᾶν, 
Ῥαράαρορ. ΗΠ]. ρ' 294. 64. Ῥοίέ. Τιϑροθαέυν" ἐπαναλαβὼν: ῬΟΊΧ 

Π, 60. Κτησίας δέ φησιν ἀναβάλλειν τὰ λευκὰ τῶν ὀφϑαλμῶν τὸν Σαρ- 

δανώπαλον, »τηοσίὰξ δέ φησὶν εὶς πὐλεμον καταστῆναι τῶν ᾿ἀρβάχη 

(σον, τῷ ἀρβύχη) ἀϑροίσαντα πολλὴν στρατιὰν, καὶ καταλυϑένται ἕαυ-- 

τὸ» τῇ κπῷ, κλυῃς ἐν τοῖς βασιλείοις (. . ὼ 

᾿ 529 "». τοῦ ᾿Ἡρβάκου] τοῦ ὁπν, Β. ᾿ ἐχατύμποδον 50. ἑκατόν- 

ΡΎΝΝ Ρνῃ. μετὰ καὶ τῆς ΑΒ. χαὲὸ 9ὁπι. ῬΎΠ,, αὐτὸς τὲ καὶ ἡ γυνὴ Ἵ 

Ῥοβιιε δρίέομιο, ἢ Ἰγίψον ὙΠ, γῦρον ἈΟΡῚ ; 
529 ο. μεγάλαις] ἘΕΩΥΣ: Β. 
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χύχλῳ περιέϑηκε πολλὰ ξύλα καὶ, παχέα; ὥστε. μὴ εἶναι 
ἔξοδον.. ἐνταῦϑα ἐπέϑηχε. μὲν χρυσίου. μυριάδας. χιλίας, 

ἀργυρίου. δὲ μυρίας. μυριάδας. ταλάντων καὶ ἑμάτια. καὶ Νὴ 
πορφύρας χαὶ στολὰς παντοδαπάς. ἔπειτα ' ὑφάψαι ἐχέλευε 
τὴν πυρὰν, καὶ ἐκαίετο πεντεκαίδεκα ἡμέραις. οἱ δὲ ἐθαύ- 
μᾶζον ὁρῶντες τὸν. χαπνὸν.; χαὺ ἐδόκουν. αὐτὸν ϑυσίας ἐπι- 

ἃ τελεῖν". ταῦτα δὲ μόνοι ἤδεσαν οὗ. εὐνοῦχοι. ὁ μὲν οὐν 

“Σαρδανάπαλλος ἐχτόπως. Ἰὐδμαλύπιν.. ὡς. ἐνῶρ γεύναῤίες, ; 
ἐτελεύτησε. 

ω 39. Κλέαρχος δὲ. περὶ 1 τοῦ Περσῶν: βασιλέως, ἡπθλκ 
μενος ὅτι τοῖς αὐτῷ ̓ πορίσασιν ἡδύ, τι βρῶμα. ἀϑλα ἐτίϑει 

νοῦν οὐκ ἔχων" τοῦτο γάρ. ἐστιν ὃ λεγόμενος οἶμαι Διὸς 
ἅμα χαὶ βασιλέως ἐγκέφαλος" ὅϑεν ὁ πάντων εὐδαιμονέ- 
στατος ΣΣαρδανάπαλλος, παρ᾽ ὅλον τὸν. βίον. τιμήσας τὰς 

ἀπολαύσεις, καὶ τελευτήσας δείκνυσιν ἐν τῷ τοῦ μνήματος 
τύπῳ τοῖς δακτύλοις οἵου “χαταγέλωτός ἐστιν ἄξια τὰ τῶν 

ἀνθρώπων πράγματα,᾽ οὐκ ἄξια ὄντα ψόφου δαχτύλων 

ὃν πεποίηταρ κι κι κα κα ποιούμενος δὶς ἐν χορῷ, ἢ περὲ 
τὰ λοιπὰ σπουδή... φαίνεται οὖν οὐκ ἄπρακτος γενόμενος 
“Σαρδανάπαλλος. καὶ γὰρ ἐπιγέγραπται αὐτοῦ τῷ μνή- 
ματι 5 “Σαρδανάπαλλος ἀνακυνδαράξεω ᾿4γχιάλην ἔδειμε 
χαὶ. Ταρσὸν μι ἡμέρῃ.. ἀλλὰ νῦν τέϑνηκεν. “ ““μύντας. δ᾽, 
ἐν τρίτῳ “Σταϑμῶν ἐν τῇ Νίνῳ φησὶν εἰναι χῶμα ὑψη- 
λὸν, ὅπερ κατασπάσαι Κῦρον ἐν τῇ πολιορκίᾳ. ἀναχωνγ- 

ἐνύντα τῇ πόλει. λέγεσθαι δὲ τὸ χῶμα τοῦτ᾽ εἶναι “Ξαρ- 
δαναπάλλου τοῦ βασιλεύσαντος ΙΝίνου, ἐφ᾽ ἰοὺ χαὶ ἐπι- 

ὃ 

ἐπέϑηκε ΑΒΟ. περιέϑηκε ῬΥῚ].. ; ) 

5209 ἀ. ἈΑλέαρχος δὲ) δὲ οπι. Β. ΟἸΘ ΡΟΝ ἸΟΟῖ5. 8] 16} 5011. 

Ῥίυβ βυρτὰ Ρ. 514 ς.. νοῦν οὐκ ἔχων) νοῦν ἔχων 514. Ῥοβέ ἔχων 
βίο Ῥουρὶε δριζοπιθ οὗ καὶ ἐπιγέγραπταν τῷ μνήματι οαρδαγάπαλος 

ἀνακυνδαράξεω --- 

029 ε. Τηάϊοανὶ Ἰδουπᾶπη 18 π| 8}Ὁ ΣΎ ΟΥΑΣΕΝ ΔηΪπΙ ΔΎ 6 58Π|, 

Ἐδϑην αἱουπαιθ ἱπογιιβέαν!ε Θρ᾽ ἕο 65 διιοίοῦ,, 4π| ΑΓΙΒΕΟ ΒΕ] ὙΘΡΌῚ5 

ν. 8980 ο. πᾶδο βιυθδίθοῖε ἔοικε δὲ λέγειν τοῦ ἀποκροτήματος, καὶ δει- 
χνύειν ἐνταῦϑα οἵου καταγέλωτος ἄξια τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα οὐκ 

ἄξια ὄντα. ψόφου δακτύλων ὃν΄ χορεύων πεποίηται. “ποιούμενος 

ποιούμενον Β. ἀναχωνγύντα ῬΥ͂, ἀντιχωννύντα 1, οἱ ϑο[ννοῖθι. 
᾿ φάτο. δ δ ᾿ ᾿ 



ὶ 18 4185 

γεγράφϑαι ἐν στήλη λιϑίνῃ Χαλδαϊκοῖς γάμμασιν, ὃ με-᾿ 

τενεγχεῖν. Χοιρίλον᾽ ἔμμετρον ποιήσαντα: εἰναι. δὲ τοῦτο 
» ̓Εγὼ δὲ ἐβασίλευσα , Καὶ ἄχρι ἑώρων τοῦ ἡλίου φώς, 

ἔπιον, ἔφαγον ; ἠφροδισίασα, εἰδὼς τόν τε. χρόνον ὄντα 
80 βραχὺν ὃ ὃν ζῶσιν οἱ ̓ ἄνϑρωποι, χαὶ τοῦτον πολλὰς ἔχοντα 

μεταβολὰς 'χαὶ καχοπαϑείας ν᾿ καὶ ὧν ἂν “καταλίπω ἀγαξ 

ϑῶν, ἄλλοι ἕξουσι τὰς. ἀπολαύσεις. διὸ χαγὼώ ἡμέραν οὐ- 
δεμίαν παρέλιπον 'τοῦτο ποιῶν." Κλείταρχος δ᾽ ἐν τῇ τε- 
τάρτῃ τῶν περὶ ᾿Ἀλέξανδρον γήρᾳ. τελευτῆσαί φῆσι Ζαρ- 
δανάπαδλον μετὰ τὴν ἀπόπτωσιν τῆς “Σύρων ἀρχῆς. ᾿4ρι- Ξ 

ν στόβουλος δ᾽ (Ἐν ᾿Δγχιάλῃ, ἣν ἐδείματο (φησὶ) «Φιαρδα-- 

γάπαλλος, .Αλέξανδρος. ἀναβαίνων εἴς Πέρσας χατεστρα- 

τοπεδεύσατο. καὶ ἣν οὐ πόρρω τὸ τοῦ Σαρδαναπάλλου 
μνημεῖον, ἐφ᾽ οὗ ἑστάναι τύπον λίϑινον συμβεβληκότα 
τῆς δεξιᾶς χειρὸς τοὺς δαχτύλους, ὡς ἂν ἐπιχροτοῦντα. 
ἐπιγεγράφϑαι δὲ αὐτῷ “σσυρίοις γράμμασι ., Σαρδανά- 
παλλος, Ανακυνδαράξου παῖς, ᾿Δγχιάλην καὶ Ταρσὸν ἔδει- 

«ὁ {μὲν ἡμέρῃ μιῇ. ἔσϑιε, πῖνε, παῖζε" ὡς τἄλλα τούτου 'οὐκ 
ἄξια." τοῦ τὸν αν ἰώ ἔοικε λέγειν. 

40. Οὐ μόνος δὲ ὁ “Σαρδανάπαλλος., διετέϑρυπτο, 
ἀλλὰ καὶ «Ανδρόκοττος ὃ Φρύξ. καὶ γὰρ οὗτος ἐνεδύσατο 
ἀνϑινὴν ἐσθῆτα καὶ γυναικὸς εὐπρεπέστερον ἐκοσμεῖτο, 
ὡς ἹΜνασέας Γι ἐν τρίτῳ Εὐρώπης. Κλέαρχος. δ᾽ ἐν 
πέμπτῳ βίων “Σάγαρίν φησι τὸν “Μαριανδυνὸν ὑπὸ τρυ- 
φῆς σιτεῖσϑαι, μὲν μέχρι γήρως ἐχ τοῦ τῆς τιτϑῆς στό- 
ματος, ἵνα μὴ μασώμενος πονήσειεν, οὐ πώποτε δὲ τὴν 

529 ἢ Χοιρίλον] Ψ146 ΨΙΠ. Ρ. 330 ἃ. 
9530 ἃ. Κλείταρχος δ᾽ ἐν τῇ} δ᾽ οἐ τῇ οπι. Β. τετάρτῃ} δω Β. 

Π)ὲ ᾿πβουρέϊοπμθ πιοπαπιθηί οἰΐαπι Δ 8118. ΒΟΓΙΡίΟΥΙθ5 πι6- 
πιονϑέα υἱθ ἃπποίδείομθμι, Οδέθυαπι νἱχ οὐδ ἔαϊβ56 4υϊ δᾶμι ἐπ 

ἐρ᾿ πιθΓῸ5 οορογ ηΐ, ᾿ἀνακυνδαράξου ΑΒΟ, ἀναχυνδαράξεω ΡΎΤ,. 

ἡμέρῃ μιῇ] ἡμέρα μιᾶ Β, ι 
590 ς. τοῦ ἀποςξροτήματος] τοῦ ππι. Ἔν ἀνδρόχοττος Β. δοτῖ- 

θεθαΐέαν ᾿κνδρόκοτος. ἐνεδύσατο 1.. ἐνεδήσατο ὈΥ͂. Κλέαρχος 
δ᾽ δ᾽ οπι. Β. τιτϑὴς ΑΒ, τίτϑης Ὁ. τιϑῆς ῬΨΤ. μασώμε- 
"ος ΑΒΟ, μασσώμενος ῬΥ͂ΤΩ, πονήσειε ΟΥ̓ ΤΏ, πονέἕσειεν ΛΌ. 
δὲ οἷν, Ρ. 
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ἃ χεῖρα κατωτέρω. τοῦ ὕ ὀμφαλοῦ προενέγκασϑαι, “διὸ καὶ. 4ρι- 
στοτέλης Ξενοχράτην. τὸν. “Χαλκηδόνιον σχώπτων, ὅτι οὐ- 

ϑῶνν οὐ προσῆγε τὴν ϑεῖρα τῷ, αἰδοίῳ γὴν ἔα ελδαν, νος μὰν. 

᾿ Χεῖρές, μὲν ἀγναὶ, τφρὴν. δ᾽ ἔχει μίασμά τι... ὌΝ 
Κεησίας δ᾽ ἱστορεῖ, “ἄνναρον τὸν βασιλέως ὕπαρχον. καὶ... 
τῆς Βαβυλωνίας. ,δυναστεύσαντα. στολῇ χρῆσϑαι. γυναικείῳ 

χαὶ κόσμῳ. καὶ ὅτε "βασιλέως δούλῳ ὄντι αὐτῷ εἰς τὸ. δεῖ- 

σπνον. εἰσήεσαν πεντήκοντα. καὶ ἑκατὸν “ψάλλουσαι χαὶ. ἄδου-- 

σαν γυναῖκες. ἔψαλλον. δὲ αὗται. καὶ. ἦδον ἀκίέρῃ δειπνοῦν-- 

ὁ τος» ̓ Φοίνιξ δ᾽ ὁ “Κολοφώνιος ποιητὴς. ΠΝ νου εέχων 

ἐν. τῷ. πρώτῳ τῶγ ἰάμβων φησὶμι ὙΠΠῊ 

ὸ ΠΡ ΉΝΝΝ Νίψορ. τις. ἐγένετ᾽ . ὡς ἐγὼ, ἐλ ηλῇ Δ Ι 

ψῇ να νὰ πὸ ὅστις εἶχε χρυσίου πόντον ι 
καὶ τὔλλα. πολλῷ πλέονα Κασπίης. ψάμμου" 
ὃς. οὐκ. ἴδ᾽ ἀστέρ᾽ » οὐδ᾽ ἰδὼν ἐδίζητο,. 

διοὐ παρὰ μάγοισι πῦρ ἱερὸν ἀνέστησεν» 
ὥσπερ νόμος, ῥάβδοισι τοῦ. ϑεοῦ ψαύων. Ὸ΄. ὁ 
οὐ μὴν ϑυητὴς,, οὐ δικασπόλος. χεῖνος». 
οὐ λεωλογεῖν ἐμάνϑαν᾽ , οὐχ ἀμεϑρῆσαι". "Μὰ ᾿ 

ιν ἀλλ᾽ ἣν ἄριστος ἐσϑίειν τε. καὶ πίνειν ᾿ 

“0 χκηρᾶν , τὰ δ᾽. ἄλλα πάντα χατὰ πετρῶν ὥϑει: ; 

ὡς δ᾽ ἀπέϑαν ὡνὴρ. πᾶσι κατέλιπε ῥῆσιν, 

ὕχου νος γῦν ἐστι χαὶ τὸ σῆμ’ δει, 

ΕῚ 

εὖ) 

ῃ Γ 
ἌΧ 

530. 4... αϑῃ Ἐπέ Ἐατῖρ 418. ον δι ἢ νυ. 9319. ἁγναὶ 

οἥι. Ῥ: ᾿ μίασμά τὺ, ΒΟ, μιάσματα ΡΥΤ,. δυναστεύσανταΊ. βασι-- 

λεύσαντα Ῥ. ᾿ : 

530 6. Φοίνιξ] δου θοθδέι Φοῖνιξ, λέγων νοϑβέ ἑάμβων πᾶ-᾿ 

Ῥεῖ Β. τῷ οπι. Β, Ψ. 1, ψίνος  . γῖνος ΔΒΟΡ. 

ἐγένετ 1 ἐγένετο Β. ἐγένεθ᾽ ῬΥῚ,. Υ͂. 2. εἴλε ᾿χρυσείου » Υ. 3. 

“αὶ ὁομὶ, Β. πολλῷ ΒΟ. πολλὸν ΡΨΤ΄,. Ἐαβίαίμῖυβ ν. 1484, 17. 

᾿ϑήναιος --- λέγει καὶ ὧς Ἰίνος ὃ ᾿Ασσύριος κατὰ τὸν Κολοφώνιον Φοί- 

φιζα χρυσίου τάλαντα εἶχε πολλῷ πλείονα Κασπίης ψάμμου. Υ. 4. 

οὐδ᾽ ἰδὼν Ναοϊκίαθ ἄθ6᾽ ΟΒΟΘΥο ᾿. 227: οὐδ᾽ ἰδεῖν ΟΔΒΔΌΡΟΠιΙιβ. οὗ 

δίζων ΑΡ. οὐδ᾽ ἴδων ΨΠ,. οὐδ᾽ -- ψαύων 9πι. Ὁ, Ψ. 7. οὐ μὴν 

ϑυητὴς Ναεο)κῖαβ. οὐ μὴ ϑυητὴς ΡΠ. οὐ μὴ ϑυκτὴς Υ. οὐ ἀγορῇ 

ΑΒ. οὐ μυήϑη Ὁ.) μὰ ᾿! 

δρῶ ν. 10. κὴρᾶν Ὁ. χηρῶν ἈΡ, κερᾷν ΨΠ. Ψ. 11, κατέ- 

λιπε Β., κατέλιπεν ΡΥ... ὙΑ 12. --- 16. οπι. Ο, Υ. 12. οἥμ᾽ 

ἄδει Ναορϊκία5, σῆμα ἐδὲν Δ. σῆμα ἔδει Ῥὶ οἥμα ἐδεῖν Β, σῆμ". ἔδε 1... 
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ἄκουσον, εἴ “Ισσύριος εἶτε καὶ Μῆδος 
" δἷς, ἢ Κόραξος, ἢ ἢ ἢ “πὸ τῶν ἄνω λιμνῶν ΧὉ 

15 ᾿νδὸς. κομητής" οὐ 70, ἀλλὰ κηρύσσω" ᾿ 
ἐγὼ Νίνος πάλαι ποτ᾽ ἐγενόμην πνεῦμα τ, 
γὺν δ᾽ οὐκ ἔτ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ γὴ “πεποίημαι. 

ἔχω δ᾽ ὁχόσον ἔδαισα χωκόσ᾽ ἤεισα, 

χ κ΄ χώχοσ᾽ ἠράσϑην. 

20 τὰ δ᾽ ὄλβι' ἡμέων δήιοι συγελϑόντες 
φέρουσιν ̓ ὥσπερ ὠμὸν ἔριφον αἱ βάχχαι. 
ἐγὼ δ᾽ ἐς “Διδην οὔτε “χρυσὸν οὔϑ᾽ ἵππον 
οὔτ᾽ ἀργυρὴν ἅμαξαν. φχόμην ἕλχων» , Νὴ 
σποδὸς δὲ πολλὴ. χὠ μιτρηφρόρος χεῖμαι. “ ; 

41. Θεόπομπος δὲ ἐν πεντεκαιδεκάτῃ Φιλιππικῶν στο- 
ριῶν “Στρᾶτωνά φησι τὸν Σιδώνιον βασιλέα , ὑπερβάλλειν 
ἡδυπαϑείᾳ καὶ τρυφῇ πάντας ἀνϑρώπους. οἷα γὰρ τοὺς 
Φαίακας "ἢ Ὅμηρος ποιεῖν μεμυϑολόγηκχεν, ἑορτάξοντας χαὶ 
πίνοντας καὶ κιϑαρῳδῶν χαὶ ῥαψῳδῶν ἀκροωμέγους, 

τοιαῦτα χαὶ ὁ “Στράτων διετέλει ποιῶν πολὺν χθόνον. χαὶ 
τοσούτῳ μᾶλλον ἐκείνων παρᾶχξὲ ἐχενήκει πρὸς τὰς ἡδονὰς, 
ὅσῳ οἱ μὲν Φαίαχες, ὡς φησιν “Ὅμηρος, μετὰ τῶν οἰχείων 
γυναικῶν καὶ ϑυγατέρων ἐποιοῦντο τοὺς πότους, ὃ δὲ 

“Στράτων μετ᾽ αὐλητρίδων. χαὶ ψαλτριῶν χαὶ κιϑαριστριῶν 
κατεσχεύαστο τὰς συνουσίας" χαὶ μετεπέμπετο πολλὰς μὲν 
ἑταίρας ἐκ Πελοποννήσου, πολλὰς δὲ μουσουργοὺς ἐξ Ἴω- 
γίας, ἑτέρας δὲ παιδίσκας ἐξ ἁπάσης τῆς Ελλάδος, τὰῤ 

νος 

' Ν. 14, ἢ ̓ πὸ] δον θοθαίαν ἢ ἀπὸ. Ψ. 1. ἀλλὰ Μεῖπο- 
Κιὰβ Ρ. 86, δογιθοραίαν ἄλλα. ν. 10. 17. οπι. Β. ΑΝ ἃ ΥΝν 
ὅχόσον οἱ χώχοσ᾽ Ναοκίυβ. ον Βοθαΐαν ὁκύσσον εἰ χὡκόσσον. 

γο19. χὠκόο᾽ ἠράσϑην Ναορκίι5, δου θοθδίυν χώκόσσ᾽ ἐράσϑην. 

581 ἃ. Υ. 21, ὠμὸν ἔριφον ΒΟ. ἔριφον ὠμὸν ῬΨΠ, ὙῈ22ι 

᾿αιδην] ἀΐδην ΒΡ, Ψ. 28. ἕλκων] ἔχων Ῥ, Θεόπομπος δὲ) δὲ 
ὁπὶ, Β. ἱστοριῶν ἀο]εὲ Βονδαγαβ ἴῃ Πίδέγθ6 δοαδοιιοᾶ Ρ. 39, 

“Σιδώνιον «Σιδωνίων ϑοιννοῖρ!ι. Σιδώνιον οεαπι δρίοιη 98. ποίου 

Ἰορὶέ, αὐ δ᾽ Σιδώνιος βασιλεὺς αἸία ἐοπδέριοείοηθ. Ροϑυϊί, ἸΓοέδπι 

ἈΔΡΥ ΔΕ Ομ ᾿ΐπο. βιμηρδὶί ΛοΙαππ5 Ψ, Η. ΨΗ, 2. 

591 Ὁ. ὅσῳ ϑενιν οἶριι. ὅϑεν ἈΒΡ., ὥστε ὙΤ,. Εἰ ρ᾽έοπιθ ποῦ, Ἰοοὺ 
οανδέ. κατεσκεύαστο} κατεσκεύκσατο Ἦ, ἑτέρας ΑΒΡνΥ. ἑταί- 

ρᾳς ΒΑΒ1}. 1. 

ΑὙΠΕΝΆΕΙ 5. ἢ, ΐ “" 
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ς μὲν φδικὰς,, , τὰς [δὲ ὀρχηστρικὰς, ὧν τ ἐτὰ τῶν 

φίλων ἀγῶνας τιϑέναι, καὶ μεϑ'᾽ ὧν συνουσιάζων διέτριβε" 
χαίρων μὲν καὶ τῷ βίῳ τῷ τοιούτῳ, καὶ δοῦλος ὧν φύσει 
τῶν ἡδονῶν, ἔτι δὲ μᾶλλον πρὸς τὸν Νικοχλέα φιλοτι- 

μούμενοβ. ἐτύγχανον γὰρ ὑπερφιλοτίμως. ἔχοντες πρὸς 
ἀλλήλους χαὺ σπουδάξων ἑκάτερος αὐτὸς ἥδιον καὶ" αϑυ- 
μότερον ποιεῖσϑαι τὸν βίον' οἵ γὲ προῆλϑον εἰς τοσαύτην 

ἅμιλλαν, ὡς ἡμεῖς ἀκούομεν, ὥστε πυνϑανόμενοι πορὰ 

τῶν ἀφικνουμένων τάς τε παρασκευὰς τῶν οἰκιῶν καὶ τὰς 
ἃ πολυτελείας τῶν ϑυσιῶν τὰς παρ᾽ ἑκατέρῳ γινομένας ἐφε- 
λονείχουν ὑπερβάλλεσθαι τοῖς τοιούτοις " ἀλλήλους. ἐσπού- 

δαΐον δὲ δοκεῖν εὐδαίμονες εἶναι καὶ μακαριστοί. οὐ μὴν 
σερί γε τὴν τοῦ βίου τελευτὴν διηυτύχησαν, ἀλλ᾽ ᾿ἀμφό- 

τερον βιαίῳ ϑανάτῳ διεφϑάρησαν. “ ᾿Αναξιμένης δ᾽ ἐν τῷ 
ἐπιγραφομένῳ Βασιλέων μεταλλαγαὶ περὸ τοῦ “Στράτωνος 
τὰ αὐτὰ ἱστορήσας διημιλλῆσϑαέ φησιν αὑτὸν ἃ Νικοκλεῖ 

τῷ τῆς ἐν Κύπρῳ Σαλαμῖνος βασιλεύσαντι, ἐσπουδακότι 
ε περὶ τρυφὴν χαὶ ἀσέλγειαν, ἀποθανεῖν τ᾽ ἀμφοτέρους 
βιαίως. 

42, Εν δὲ τῇ πρώτῃ τῶν Φιλιππιχῶν Θεόπομπος περὶ 

Φιλίππου λέγων φησὶ Καὶ τριταῖος εἴς ᾿θνόκαρσιν ἀφι- 
χνείσαι, χωρίον τι τῆς Θρῴκης, ἄλσος ἔχον πολὺ χᾶατε- 
σχευασμένον καλῶς, καὶ πρὸς τῷ διαϊτηϑῆναι χεχαρισμέ- 
γὸν ἄλλως τε χαὶ τὴν ϑερινὴν ὥραν. ἦν γὰρ καὶ τῷν ὑπὸ 
Κότυος προχριϑέντων, ὃς ἁπάντων τῶν βασιλέων τῶν ἐν 
τῇ Θρῴκῃ γεγενημένων μάλιστα πρὸς ἡδυπαϑείας καὶ ἐτρν- 

φὰς ὡρμησε" καὶ περιιὼν τὴν χώραν, ὅπου κατίδοι τόπους 
ἤ δένδρεσι συσχίους καὶ καταρρύτους ὕδασι, τούτους χατε- 

σχεύασεν ἑστιατόρια" καὶ φοιτῶν εἰς ἑκάστους ὁπότε τύ- 
χοι, ϑυσίας τε τοῖς ϑεοῖς ἐποιεῖτο καὶ συνῆν μετὰ τῶν 
ὑπάρχων εὐδαίμων καὶ μακαριστὸς ὦν, ἕως εἰς τὴν ᾿4ϑη- 
νᾶν βλασφημεῖν καὶ πλημμελεῖν ἐπεχείρησε. “ διηγεῖταί τᾶ 

ἵ 

531 ο. αὐτὸς ἥδιον] αὐτὸν ἥδιον Β, οἵ γε] οἵ τε Ῥ. 
581 ἃ, δ᾽ εἰ ἐπιγραφομένῳ, θα. ΒΒ. 6 μεταλλαν αὶ περὶ] μεέταν, 

περὶ 8... διημελήσϑαι Ῥ. ΥῸ ᾿ 
52] ε, λέγων οπι. Β. πρὸς τῷ] πρὸς τὸ Βοιννοῖ ἢ. 

βασιλέων τῶν} τῶν ὁτῃ. Ἐ. ! 

59} Κι ἐστιςτόρια] ἑοστιατόρις Β, διηγεῖται] διηγῆται Β. " 
ὕ 
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«ἑξῆς ὁ συγγραφεὺς ὅγε. δεῖπγον χατεσχεύασεν ὁ Κότυς ὡς 
“γαμουμένης αὐτῷ τῆς ᾿ἡϑηνᾶς, χαὶ ϑάλαμον χατασκχευά-: 
σας ἀνέμενε μεϑύων τὴν ϑεόν. ἤδη δ᾽ ἔκφρων γενόμενος 

82 ἔπειιπέ τινα τῶν δορυφόρων. ὀψόμενον εἰ ὡς νι ἠκβίο: ἢ 
ϑεὸς εἰς. τὸν ϑάλαμον. ἀφικομένου δ᾽ ἐχείνου καὶ εἰπόγ--: 

τὸς μηδένα εἶναι ἐν τῷ ϑαλάμῳ, τοξεύσας τοῦτον ἀπέχτεινε, 

καὺ ἄλλον δεύτερον ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, ἕως ὃ τρίτος συνεὶς 
“παραγενόμενος ἔφη πάλαι τὴν ϑεὸν αὐτὸν ἀναμένειν. ὁ 
δὲ βασιλεὺς. οὑτός ποτὲ καὶ ζηλοτυπήσας τὴν αὑτοῦ γυ-: 

γαῖχω ταῖς αὑτοῦ χερσὶν ἀνέτεμιε τὴν ὐμβ τρρὰς ἀπὸ τῶν 
αἰδοίων ἀρξάμενος.. ι , 

48, Ἔν δὲ τῇ τρισχαιδεχάτῃ τῶν ΕἼΣ ΦΜΡΜΣ περὶ 
' " Χαβρίου τοῦ “᾿ϑηναίου ἱστορῶν φησιν »»ϑὺ δυνάμενος δὲ 

ζὴήν ἐν τῇ πόλει. τὰ μὲν. διὰ τὴν ἀσέλγειαν καὶ διὰ τὴν 

πολυτέλειαν τὴν αὑτοῦ τὴν περὲ τὸν βίον, τὰ δὲ διὰ τοὺς 

᾿4ϑηναίους" ἅπασι γάρ εἶσι χαλεποί" διὸ καὶ εἵλοντο αὖ- 
τῶν οἱ ἔνδοξοι ἔξω τῆς πόλεως καταβιοῦν" ᾿Ιφικράτης μὲν 
ἐν Θράχῃ, Κόνων δ᾽ ἐν Κύπρῳ, Τιμόϑεος δ᾽ ἐν ᾿“έσβῳ, 
Χάρης δ᾽ ἐν Σιγείῳ, καὶ αὐτὸς ὁ Χαβρίας ἐν Αἰγύπτῳ.“ 
χαὶ περὶ τοῦ Χάρητος ἔν τῇ πέμπτῃ χαὶ τεσσαραχοστῇ 

ο φησι »»Χάρητός τὲ νωϑροῦ τὲ ὄντος χαὶ βραδέος ν χαϊτοι 

γὲ χαὶ πρὸς τρυφὴν ἤδη ζῶντος" ὅς γε περιήγετο στρα- 

τευόμενος αὐλητρίδας χαὲ ψαλτρίας. καὶ πεζὰς ἑταίρας" 

χαὶ τῶν χρημάτων τῶν εἰσφερομένων εἰς τὸν πόλεμον τὰ 
μὲν εἰς ταύτην τὴν ὕβριν ἀνήλισχε, τὰ δ᾽ αὐτοῦ κατέλι- 

πέν. ᾿ἀϑήνησι, τοῖς τὲ λέγουσι χαὶ "τὰ ψηφίσματα γρά- 
φοῦσι χαὶ τῶν ἰδιωτῶν τοῖς δικαζομένοις" ἐφρ᾽ οἷς ὁ δῆμος 

ὁ τῶν ᾿᾿ϑηναίων οὐδεπώποτε ἡ ἠγανάκτησεν, ἀλλὰ διὰ ταῦτα 
καὶ μᾶλλον αὐτὸν ἡγάπα τῶν πολιτῶν, χαὶ δικαίως. χαὶ 

.592 ἃ, εἰ παραγέγονεν») οἱ παραγέγονεν Ἐ. ἀφικομένου ἈΒ. 
ἀφικνομένου ῬΨΙ.. 6ΟῸΘΡξαάαάδτοῦ γυναῖκα) ξαυτοῦ γυναῦκα Ὅ. τωῖς 

αὑτοῦ χεροὶν οπὶ.. Ὁ. τῶν Φιλιππικῶν τῶν ὁπι. Β., , 
992 8, τοῦ ᾿“ϑηναίου) τοῦ ἀϑηναίων Β. ἱστορῶν ὌΠ. Β. 

τὴν αὑτοῦ Ῥ. οι θοθαίαν τὴν αὐτοῦ. Σιγείῳ} σιγίω ἘΒ. 
φησὶ οπι. Β, ἡ φωθροῦ τε ἈΒΟ. τὲ οἸῆ. ΨΙ5, ἐπ᾿ πιδυρίπθ 

μάβεε Φ. ' 
592 ο, βραδέος] βραδέως Β. πεζὰς) παιζὰς Ὁ. τοῖς τε 

λέγουσι) ταῦτω «λέγουσι Β, αὐτοὶ! αὐτὸς 

0 
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ἃ γὰρ: αὐτοὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἀν ὧστε τοὺς μὲν νέους 

ἐν τοῖς αὐλητριδίοις καὺ παρὰ ταῖς ἑταίραις ἀαψήον; 

τοὺς δὲ μικρὸν ἐχείνων πρεσβυτέρους ἔν τε τοῖς κύβοις 
χαὶ ταῖς τοιαύταις ἀσωτίαις" τὸν δὲ δῆμον ἅπαντα πλείω 
καταναλίσκειν εἰς τὰς κοινὰς ἑστιάσεις καὶ κρεανομίας ἤπερ 

εἰς τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν.“ ἐν δὲ τῷ ἐπιγραφομένῳ 
τοῦ. Θεοπόμπου συγγράμματι περὶ τῶν ἐκ Δελφῶν συλη- 
ϑέντων χρημάτων .. Χάρητι (φησὶ) τῷ 4ϑηναίῳ διὰ “4υ-. 
σάνδρου τάλαντα ἑξήκοντα. ἀφ᾽ ὧν ἐδείπενισιν ᾿᾿ϑηναίους 
εν τῇ ἀγορᾷ ϑύσας τὰ ἐπινίκια τῆς γενομένης μάχης πρὸς 
τοὺς Φιλίππου ξένους.“ ὧν ἡγεῖτο μὲν δαῖος, ““λεατρυὼν 

ἐπικαλούμενος, περὶ οὗ χαὺ ὃ Ἡρακλείδης ὁ τῶν κωμῳ- 

διῶν ποιητὴς μέμνηται οὕτως 

δι οὲ ᾿Αλεχτρυόνα τὸν τοῦ Φιλίππου παραλαβὼν 

ἀωὡρὴ κοχκύζοντα καὶ πλανώμενον ὮΝ 
κατέκοψεν" οὐ γὰρ εἶχεν οὐδέπῳ λόφον. 
ἕνα κατακόψας, μάλα συχνοὺς ἐδείπνισε, 
“Χάρης ᾿ϑηναίων τόϑ' " ὡς γϑ θα ἣν. Ὁ ἃ 

ἢ τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Δοῦρις. ἡ ᾿ 

44. ᾿Ιδομενεὺς δέ φησι χαὶ τοὺς Πεισιστρατίδας. Ἵπ-. 

πίαν καὶ Ἵππαρχον εὑρεῖν ϑαλίας χαὶ κώμους" διὸ καὶ 
ἵππων καὶ ἑτέρων πολλῶν ἐπιπολάσαι τὸ πλῆϑος παρ΄ 
αὐτοῖς: ϑεν βαρεῖαν αὐτῶν γενέσϑαν τὴν ἀρχήν. καίτοι 
ὁ πατὴρ αὐτῶν Πεισίστρατος μετρίως ἐχρῆτο ταῖς ἡδοναῖς" 

ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἐν τοῖς χωρίοις οὐδ᾽ ἐν τοῖς χήποις φύλακας 

5383 ἐφίστα, ὡς Θεόπομπος ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ εἰχοστῇ, 

᾽ 

532 4. κρεανομίας) κρεονομίας Ῥ, Ῥοϑβέ διοίκησιν 516 Ῥογρὶξς 
Ὁ, οὗτος ὃ Χάρης ποτὲ πολυτελῶς ἀϑηναίους ἐδείπνισεν ἐν τῇ ἀγορᾷ ---. 

ἐδείπνισεν) ἐδείπνησεν ΒΡ, ἀϑηναίους ΒΟΡ, ἀϑηναίοις ὙΤ,. 

532 4. οὕτως οιῃ, Β, Λά Ἡριδοϊβ νθυβὰβ τοδροχῖε Ζδ- 
ποῦϊι5 Ῥγονοῦρ. ΥΨΙ, 94. ν. 104., ουἱὰ8 Ὑοῦθα νἱάδ ἴῃ ἀπποίξαξομπθ. 

ν. 4. ἕνα κατακόψας] κῴτα κόψας ορϊζοπια. δὲ Εἰ ἀβεδεξιι5 
Ρ. 1479, 37. ἐδείπνισε] ἐδείπνησε ΒΡ. Υ. ὅ. χάρης ΑΌΡΥ. 
χάρις Β. χάρης δ᾽ 4811. 1.. ᾿Αϑηναίων) ᾿Αϑηνάϊους. αν ἡμὴ [᾿ 
Ελιδίαι 5, - ὡς Β οἐ ερἰίοπιο, ὥσπερ ΡῬΥΨΙ,. ᾿ 

592. ἢ( τοὺς Πειοιοτρατίδας) τοὺς οπϊ. Ῥ, 'διὸ --- παρ᾽ αὐτοῖς 

οαν. δρίξοιο. ὥσε᾽ οὐδ᾽ ἐν] ὥστε Αὐδὶν δ... ΔΑ ΡΒ. ὑΕΜα 
ἐφίσεατο ῬΝΤ,, ; 

592. ἃ. αὐτοῦ ἱστορεῖ ἐν εἶ φιλιππικῶν. κίμων φη"ὶν ὃ εἰθυμρῳ Β, 
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ἀλλ᾽ εἴς τὸν βουλόμενον εἰσιόντα ἀπολαύειν καὶ λαμβά- 
»ειν ὧν δεηϑείη" ὅπερ ὕστερον ἐποίησε χαὶ Κίμων, μμη- 
σάμενος ἐχεῖνον. περὶ οὗ χαὶ αὐτοῦ ἱστορῶν ἐν τῇ δεκάτῃ 
τῶν Φιλιππικῶν ὁ΄ ̓ Θεόπομπός φησι »Κίμων ὁ ᾿᾿Αϑηναῖος 

ἐν τοῖς ἀγροῖς, χαὶ τοῖς χήποις οὐδένα τοῦ χαρποῦ. χα-- 

ϑίστα φύλαχα, ὅπως οἱ βουλόμενοι τῶν πολιτῶν εἰσιύν- 

τες ὀπωρίζωνται καὶ; λαμβάνωσιν εἴ τινος δέοιντο τῶν ἐν 
" τοῖς χωρίοις. ἔπειτα τὴν οἰχίαν παρεῖχε χοινὴν ἅπασι" καὶ 
δεῖπνον. ἀεὶ εὐτελὲς παῤασχευάζεσϑαι πολλοῖς ἀνϑρώποις, 

χαὶ τοὺς ἀπόρους προσιόντας τῶν 4ϑηναίων εἰσιόντεις 

δειπνεῖν. ἐϑεράπευε δὲ καὶ τοὺς καϑ' ἑκάστην ἡμέραν 
αὐτοῦ τι δεομένους " χαὶ λέγουσιν. ὡς περυηγετο μὲν ἀεὶ 
“μεαψίδχους δύ᾽ ἢ τρεῖς » ἔχοντας κέρματα" τούτοις τε δι- 

«δόναι προσέταττεν, ὁπότε τις προσέλϑοι αὑτοῦ. "δεόμενος. 

καί φασε μὲν αὐτὸν καὶ εἰς ταφὴν. εἰσφέρειν. ποιεῖν δὲ καὶ 
τοῦτὸ πολλάκις, ὁπότε τῶν πολιτῶν τινα ἔδοι. χωχῶς ἠμ:- 

ο φιεσμένον » χελεύειν κὐτῷ μεταμφιέννυσθϑαι τῶν γεανίσχων 
τινὰ τῶν συνακολουϑούντων αὐτῷ. ἐκ δὴ τούτων ἁπάντων 
ηὐδοχίμεν χαὺ πρῶτος ἤν τῶν. πολιτῶν." ὃ δὲ Πεισίστρα- 

τος καὶ ἐν πολλοῖς βαρὺς ἐγένετο, ὅπου καὶ τὸ ̓ ϑηνησι 
τοῦ Διονύσου πρόσωπον ἐκείνου τινές φασιν εἰπόγει. 

ἐξ ΕΝ Περικλέα δὲ τὸν ᾿θλύμπιόν φησιν Ἡραχλείδης ὃ 
Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς ὡς ἀπήλλαξεν ἐχ τῆς οἰκίας 

τὴν γυγναῖχα. χαὶ τὸν μεϑ᾽ ἡδονῆς βίον προείλετο, χει τὲ 

μετὼ ᾿ἀσπασίας τῆς ἔκ Μεγάρων. ἑταίρας καὶ τὸ πολὺ μέ- 
ρος τῆς οὐσίας εἰς ταύτην κατανάλωσε.. Θεμιστοχλῆς δ᾽ 

οὕπω ᾿᾿ϑηναίων μεϑυσκομένων οὐδ᾽ ἑταίραις χρωμένων 
“ἐχρανῶς τέϑριππον ζεύξας ἑταιρίδων διὰ τοῦ. Κεραμεικοῦ 

᾿ ᾿πληϑύοντος ἑωθϑενὸς ἤλάσεν. ἀμφιβόλως δ᾽ αὐτὸ εὔρηχεν 
δ, ̓Ιδομενεὺς , εἴτε ἑταίρας τἕτταρας συνυπέξευξεν ὡς ἵππους 

γῶς: 

899 "Ὁ. ἐαμμνκ ἐδ, δ; παρεσκευάζετο ορϊέθτπα ϑοᾳυεμεῖδα Ὁ γεῖ- 
ἫΝ ΟΠ 555. εἰσιόντας, αὐὸ πον ἀθσ 6. σαγοπῖαβ, οπϑιε Β. 

ἼΑ, δύο ΡΥ, θὲ Ριδβιβίναίο Βᾶθο ρὲ δυγοόγεπι πᾶῦγϑὲ Ἐπβέα- 

ἐἀκηῖς χλτνοΝ τοὐτοὶς τε Ἀ6; τούτοις δὲ ΡΨΕ.. καὶ εἰς 
ταφὴν»Ἷ} καὶ οἰμς Β, ᾿ 

5992 ο΄. χελεύέιν αὐτῷ Ν. κελεύειν αὐτὸν ῬΨΙ, τοῦ 4]: ονύσου 

τοῦ οπι, (. φασὶν εἰκόνα ἈΟΡΨ. φασὶν εἶναι εἰκόνα ἵ'. 

οϑὸ 4. χατανάλωσε! κατανήλωσε Ῥ. κεραμεικοῦ ΑΌΡ. χεραμυ- 

χοῦ |.. σουνυπέζευξεν ἈΟ. συνεπέζευξεν ὙΠ, συνέζευξεν Ῥ. 
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εἴτε ἀνεβίβασεν αὐτὰς ἐπὶ τὸ τέϑριππον: Πόσσις. δ᾽ "ὦ 
τρίτῳ Μαγνὴτιχῶν τὸν Θεμιστοχλέα φησὶν ἐν ἸΜΠαγνησίῳ 

ὁ τὴν στεφανηφόρον᾽ ἀρχὴν ἀναλαβόντα. ϑῦσαι ᾿Αϑηνᾷ καὶ 
τὴν ἑορτὴν Παναϑήναια ὀνομάσαι, καὶ "Διονύσῳ ᾿Χοοπότῃ 

ϑυσιάδαντα χαὶ τὴν "Χοῶν ἑορτὴν ᾿αὐτόϑι, "κανβιδοῖξαι. 

Κλέαρχος" δ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ φιλίας τὸν Θεμιστοκλέα φησὶ 
τρίκλενον οἰχοδομησάμενον οἰ πόνο ϑμρίμ, ὍΜῸΝ ΕΣ 
δεν; "εἰ τοῦτον φίλων πληρώσειεν. ΚΥΉΣΤΗΝ ᾿ 

40. Χαμαιλέων δ᾽ “ὁ Ποντικὸς ἐ ἐν τῷ παν ̓ἀναχρέον- 
τος προϑὲὶς τὸ ς 

Ἀἰωμα δ᾽ Αὐονδιῇ μέλει. ΣΝ 

᾿ὁ περιφόρητος ᾿Δῤτέμων" ὅσ Δ ΑλοΣ 
ζῖ τὴν προσηγορίαν ταύτην λαβεῖν τὸν. ᾿ἀρτέμωνα ᾿διὲ τὸ 
“τρυφερῶς βιοῦντα περιφέρεσθαι ἐπὶ κλένης. χαὶ γὰρ “Ανα- 

ἘΝ αὐτὸν ἐκ πενίας εἰς τρυφὴν δρμῆσαί φησιν ἕν τούτοις 
“Ἱρῖν" “ὲν ἔχων᾽ βερβέριον, καλύμματ᾽. ἐσφηχωμένα, ὅτ 
.χαὶ ξυλίνουξ᾽ ἀστραγάλους ἐν ὠσὶ καὶ ΤΩΝ ἌΨ 
πλευρῇσι δου“ βοὺς " Ἂ; . 

; γεδαλυδον ελυμα χοκχῆς ἘΉΡΕΥ : » ἀρτοπώλισι δὸς 
᾿ ΟὟ 

ἀνεβίβασεν ΑΒΟΡΥ͂. ἀνεβίροζεν ΒΆοΙ. Τρ τῷ ἀόσόις Δ. πόσις ΡΥΙ.. 

533 Θ. χοῤῥώξη ως χοοπώτῃ. ΡΥ. . ΖΧοῶν) χιῶν ΒΥΑ ΞΟ φιλίας 
ἍΒ. ̓ φίγαλίας 'ΡΥΙ,.. ᾿ φησὶ τρίκλινον ΑΒΟ. φησὶν ἐν μαγνησίᾳ τρί- 
αλινον ῬΨῚ,. φίλων] φίλον Β. ᾿ πληρώσειεν ΑΒΡ. πληρώσειε. 

"πληρώσει  Β4511. 1. προϑεὶς] προεσϑεὶς ΒΒ. δ᾽ Εὐρυπύλῃ 1..᾿ 

δ᾽ ἐν εὐρυπύλη ῬἘΥ͂. μελειοπεριφόρητος ΡΥ͂. 

533 1. ὅτι ὃ παρὰ τῇ παροιμίᾳ περιφόρητος ἀρτέμων οὕτως ἐκλήθη 
᾿διὰ τὸ τρυφερῶς βιῶν (8εν. βιῶναι), καί τον πρώην, ὡς ἀνακρέων' φησὶ, 

πένης ἦν" ψιλὸν. μὲν ἔχων περὶ πλευρῇσε βοὸς νεόπλυτον εἴλυμα. κακῆς 
᾿ ἀσπίδος" ἀρτοπώλησι. καὶ. ἐϑελοπόρνοιοιν ὁμιλέων " κίβδηλον. εὑρίσκων 

βίον. πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τιϑεὶς αὐχένα" πολλὰ δ᾽ ἐν τροχῷ, ᾿πολλώκι δὲ 
, κὁμην πώγωνά τ΄ ἐκχτετιλμένος. έμνηται δ᾽ αὐτοῦ χαμαιλέων ὃ ποντι-- 

χκός" ξανθὴ δ᾽ εὐρυπύλῃ μέλει ὃ περιφόρητος ἀρτέμων. Ὁ. διὰ τὸ 

ὝΕ,, διὰ τοῦ ΒΡ. , ἐν τούτοις ὁπι. Β΄  Υ͂. 1. βερβέριον ἌΒΡΥ. 
βερβέρινα 1,, φμαπὶ οπιιΐμπι. ἐχεπιρίαγίμπι ἰοείίοποηι 6888 αὔῆίγπιδέ 

(αϑαιυθοπιιβ τοϊθοίο ἀπ σα οἄϊίο βερβέριον. κερβέριον Βομτν ΕἸ, ᾿ 
καλύμματα Τ,. κἀλυμμά. κ᾽ ΒΡΥ. ΨΝ, 2. ὠσὶ] ὠσὶν Β. 2. 

Ἱπάϊοαν!ὶ Ἰδοιταπι, Υ. 4. νεόπλυτον ΟἸ.. νεόπλουτον ΔΡΥ. 

εἴλυμα ΛΟ. εἴλυμα Β.. εἵλημα ὈΎΨΙ,, ἀοτοπώλισιν Ἀ. ᾿ἀρτοπώλοισιν 

ΒΡΨΥ. ἀρτοπώλησι Ὁ. ἀρτοπώλησιν Τ', 
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ἡ, 5’ ικηϑελοπόργοισιν. ὀμιλέων᾽ ὁ μπονηρής ἀρτέμων::. 
'χίβδηλον ἐὑρίσχων, βίον, ἱ 

᾿ πολλὰ Ἐκ, ἐν. ὐδορρθὴ τιϑεὶς. αὐχένα, πολλὰ δ᾽ ἀνα 
τροχῷ; 

πολλὰ, δὲ γῶτα. σκυτίγῃ μάστιγι ἀομιχϑεὶς, κόμην: 
᾿ πώγωνά τ᾽ ἐχτετιλμένος " 

“10 νῦν δ᾽ ἐπιβαίνει. σατινέων, χρύσεα φορέων καϑέρματα 

᾿-" 'παΐς, Κύκης, χαὶ͵ σκιαδίσκην ἐλεφοντίνην. φοβεῖν 
᾿ς τὰ ᾿ χυναιξὶν. αὕτως... : 

ταῖν Περὶ δὲ τοῦ: 'καλοῦ ᾿Αλκιβιάδου “Σάτυρος ἱστορῶν 
ραήίγεται (φησὶν) ὅτε ἐν ᾿Ιωνίῳ͵ μὲν. ὧν ᾿Ιώνων ἐφαίνετο 

«τρυφερώτερος, ἐν “Θήβαις. "δὲ σωμασκῶν καὶ γυμναζόμενος 
τῶν Θηβαίων αὐτῶν͵ μᾶλλον͵ Βοιώτιος, ἔν Θετταλίᾳ δὲ, 
ἱπποτροφῶν. καὶ ἡνιοχῶν. τῶν ᾿Αλευαδῶν ἱππικώτερος, ὃν 
Σπάρτῃ. δὲ καρτερίαν χαὺ ἀφέλειαν ἐπιτηδεύων ἐνίχᾳ τοὺς 
“Ἰάκωνας, ὑπερῆρε, δὲ χαὶ τὴν τῶν Θρᾳκῶν" ἀπρατοποσίαν. 

ς τὴν δὲ αὑτοῦ γυναῖκα πειρῶν ὡς ἕτερος ἔπεμψεν αὐτῇ χε- 
λίους Δαρεικούς.. κάλλιστος δὲ ὧν τὴν 'μορφὴν κόμην τε 

ἔτρεφεν ἐπὶ πολὺ τῆς ἡλικίας χαὶ ὑποδήματα παρήλλαγ- 
“μένα, ἐκρόρει, ἃ ἀπ᾿ αὐτοῦ ᾿Αλκιβιάδες χαλεῖται. ὅτε δὲ χο-- 
φηγοίη. πομπεύων ἐν πορφυρίδι, εἰσιὼν εἰς τὸ ϑέστρον. 
ἐθαυμάζετο οὐ μόνον ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν 
γυναικῶν. τὰ καὶ ἡπορ τς ὁ “Σωκρατικὸς, ὡς ἂν αὖ- 

ΡΝ, 8. καὶ ἐϑελοπόρνοισεν ἴ,. καὶ ἐϑελοπόροισιν ῬΥ͂,, 
934 ἃ. ὁ πονηρὸς Ψ],. ὃ πονηρὸς ὃ ΑΒΡ. Ψν. 7. πολλὰ δ᾽ ἐν 

νυ Τροχῷ οπι. Β.  Ψ. 8.. δὲ. νῶτα ΕἸπΙΒΙ εἴτα δα ΑΥ!ΒΈΟΡΗ. Αὐμδνπ. 
᾿ 8580. ν..81. δὲ νώτῳ Ρ. δ᾽ ἐν ὦτω Β, φυοᾶ ρῥτίπναπι Βανουΐ Ρ. δ᾽ ἐν ΄ 

γώτῳ ΨΙ, δὲ ΒΟΒυν οι ρα, ϑαϊεῖο. σκυτίνη ἘΠπΙδία᾽τ|5. σκυτένῳ ΑΒΨ. 
σχυϑίνῳ Ῥ. σχυτίνᾳ Τ'. ϑωμιχϑεὶς)ὴ ϑουμιϑεὶς Ῥ. ϑωμιχϑεὶς 6Χ 
Ἦοο Ἰοςο, υέ νΙἀξδίυτ, Ηδεδυοθτυ5. ῬΘΕΪΕ, Ψ. 10. σατινέων ῬΙ.. 
σαΐινεῖαι ΝΜ.  φορέων Τ,. φαρέων ΑΒΡΥ. καϑέρματα ΒΪ. 

᾿ καὺ ϑέρματα ΡΥ. 
' 584. ΝΟ 1|Ι. φορέει} δου θοθδέυν φορεῦ. ἑστορῶν οπι. Β. 

μὲν ὧν] μένων Ῥ, ᾿Ιώνων δα. ῬΨΤ.. οπι. ΑΒ. τῶν 
᾿Αλευα δῶν} τῶν οπι. Ρ᾽ ᾿Αλευαδὼν) ἀλκιβιαδῶν Β. ἀφέλειαν 
Ἠξεπιβίου μυ5ῖυ8 ἴῃ βομθαϊβ, Ψα]οκεηάνῖα8 ἴῃ 5600]. τὰ Ν, Τ. νο]. Ἱ. 
φ, 370. δὲ 811, Τὐθτὶ ἀσφάλειαν. ἀχρατοποσίαν Ὁ. ἀκρατοπωσίαν 
Ὕν. αὑτοῦ Ἀ. αὐτοῦ ῬΥΨΤ,. ; 

584. 6. Ζαρειχούς δαρικούς Β, 
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τὸς αὐτόπτης γεγονὼξ᾽ τοῦ ̓Αλκιβιάδου; ἰσχυρὸν. αὐτὸν καὶ ἡ 
ἀνδρώδη καὶ ἀπαίδευτον καὶ τολμηρὸν χαὶ ὡραῖον ἐφ᾽ 

ἃ ἡλικίας γενέσϑαι φησὶν. εἰς δὲ τὰς ἀποδημίας ὁπότε στέλ- 
λοιτο, τέσσαρσι τῶν συμμαχίδων πόλεων ὥσπερ ϑεραπαί- 

ναῖς ἐχρῆτο. σχηγὴν μὲν. γὰρ αὐτῷ Περσικὴν ἔπησσον 
Ἐφέσιοι, τροφὴν δὲ τοῖς Ἱπποῖς νυ δξοῦ “Χῖοι παρεῖχον, 

ἱερεῖα δὲ παρίστασαν εἰς τὰς ϑυσίας χαὶ πρεσνομϊᾶς Κυ- 

ξικηνοὶ, «έσβιοι. δὲ οἶνον παρεῖχον χαὲ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς 
. τὴν καϑ'᾽ ἡμέραν δίαιταν. ἀφικόμενος. δ ᾿᾿ϑήνησιν ἐξ 

᾿ ᾿θλυμπία ας δύο πίνακας ἀνέϑηκχεν, ᾿Δγλαοφῶντος γραφήν" 
“ὧν ὃ “μὲν εἶχεν ᾿Ολυμπιάδα καὶ Πυϑιάδα στεφανούσάς 
αὐτὸν, ἐν δὲ ϑατέρῳ Νεμέα ἦν καϑημένη καὶ ἐπὶ τῶν 

6 “γονάτων αὐτὴς ̓ “Δλκιβιάδης, χαλλίων φαινόμενος τῶν γυ- 
᾿γαιϊκείων προσώπων. χαὶ στρατηγῶν. δὲ ἔτι χἀλὸς εἶναι ἢϑε- 
“λεν" ἀσπίδα, γοῦν εἶχεν ἐκ χρυσίου. καὶ ἐλέραντος πεποιη- 
μένην. ἐφ᾽ ἧς ἦν ἐπίσημον ἔρως, χεραυνὸν ἠγκυλημένος. 
᾿ἐπιχωμάσας δέ ποτὲ ὡς Ἄνυτον, ἐραστὴν ὄντα χαὶ πλού- 
σιον, συνεπικωμάξοντος αὐτῷ τῶν ἑταίρων. ἑνὸς Θρασύλ- 
λου ᾽ τῶν πενήτων δ᾽ οὗτος ἦν. προπιων τῷ Θρασύλλῳ 
τὰ ἡμίση τῶν ποτηρίων τῶν ἐπὶ τῷ χυλιχείῳ, προκειμένων, 

᾿ ἐκέλευσε τοὺς ἀκολούϑους ἀποφέρειν πρὸς τὸν Θράσυλλον" 
εἶδ οὕτω φιλοφρονησάμενος, τὸν Ἄνυτον ἀπηλλάσσετο. ὁ 
δὲ Ἄνυτος πάνυ ἐλευϑερίως" καὶ ἐρωτικῶς, λεγόντων τινῶν 

ὡς ἀγνώμονα εἴη πεποιηκὼς ὁ ᾿Αλκιβιάδης, Οὐ μὰ 4), 

ἔφη, ἀλλ᾽ εὐγνώμονα" ἔχων ἄρία ἀπωθα, λαβεῖν, τὰ 
ἡμίση “κατέλιπεν. “΄ . ἐδὸ 

48, ““υσίᾶς δὲ ὃ ῥήτωρ περὶ τῆς τρυφῆς αὐτοῦ λέγων 
1» Ἂ ᾿Εχπλεύσαντες γὰρ κοινῇ ᾿Δξίοχος καὶ ᾿Δλκιβιάδης 

{ 

τοῦ ᾿ἀλκιβιάδου ἈΒΡ, τοῦ ἀλκιβιάδους 1... “Ἐρίξοπιο αὐτοῦ. Ροδυϊε.. ω 

584 ἃ. ἔπησσον ἵ,. ἐποίουν ΡΥ. 6ῸὈὋ ΧΊοι Τ1,. κου ἌΟΡΥ, ἊΣ 
“πρεανομίας ΒΟ. χρεονομίας ΡΥ͂Τ,. γεμιέᾳ]} Νεμεὰς Ψαϊοκοπαγίαβ 

ἀριὰ διαϊέοσαπι [ω6οέ,. Απάροοϊά. Ρ..232, 
ῦ34 ο. χρυσίου] χρυσοῦ σι, Θρασύλλου ϑρασύλου Ῥ: 

κυλικείῳ. ΨΤ,. χυλικίω ΑΒ. Ἐρ[οπη6. ᾿ιᾶθο οπι 51. 

834 ΓΗ ϑράσυλλον Ὁ οἱ δοδνν οἰ σα, οαϊτεῖο. ϑρασύλλον ν 
τὸν ἀνυτὸν ΡΥ͂!,. τὸν αὐτὸν ΑΒ. ὁ ὡς] ὅτι Ῥ τὰ ἐθχέιι,. ὡς ἴῃ πἰέτ- 

Βίηρ, ὁ ᾿Αλκιβιάδης] ὃ δ Β, εὐγνώμονα] εὐγνωμονέσταται Ὁ, 

ἔχων) ἔχων γὰρ Ὁ. τρυφῆς) τροφῆς Β.. 
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εἰς ̓Ελλήσποντον ἔγημαν ἐν ᾿᾿βύδῳ δύο ὄντε ἹΜεδοντιόδα 
δ᾽ τὴν ᾿“βυδηνὴν. χαὶ ξυνῳχείτην. ἔπειτα αὐτοῖν γίνεται ϑυ- 

᾿γἄτηρ., ἣν οὐκ ἔφαντο 'δύνασϑαι γνῶναι ὁποτέρου: ̓ εἴ). 
ἐπεὶ δὲ ἦν. ἀνδρὸς ὡραία, ξυνεκοιμῶντο καὶ ταύτῃ. καὶ [Ἢ 
μὲν χρῶτο καὶ ἔχοι «ἀλκιβιάδης, ᾿Αξιόχου ᾿ἔφασχεν ξίνωι 
ϑυγατέρα" εἰ δὲ ““ξίοχος, ᾿4λκιβιάδου.“ κεκωμῴδηται. δὲ 

χὰ ὑπὸ -Εὐπόλιδος ὡς χαὶ ἀκόλαστος πρὸς ἀάμνλίμ, ἐν 

Κόλαξιν οὕτως 

““λκιβιάδης ἐκ τῶν γυναικῶν ἐξίτω. Β: τί. ληρεῖς; 
"»΄ οὐκ οἰχαδ᾽ ἐλϑὼν τὴν σεαυτοῦ γυμνάσεις νἰκλξε ἡ ὅθι 
καὶ Φερεκράτης, δέ φησιν 

Οὐκ ὧν ἀνὴρ γὰρ ἐμαχεθῥόδηον ὡς “δοχεῖ, ν᾿ ἈράδΟ Τί 
ἀνὴρ ἁπασῶν τῶν γυναικῶν ἐστι νῦν. ὐτὸ τῦυοι 

'ξν “Σπάρτῃ δὲ ὧν ἔφϑειρε τὴν [Ἄγιδος τοῦ βασιλέως. γυ- 
γαῖχα Τίμαιαν. ἐπιπληττόντων δ᾽ αὐτῷ τινῶν , οὐχ ἄκρας- 

᾿σίας ἕνεχεν συνελϑεῖν ἔφη, ἀλλ᾽ ἵν᾿ ὃ. γενόμενος ἐξ αὐτοῦ 

᾿βασιλέύσῃ τὲ τῆς Ὡὥπάρτης καὶ μηκέτε λέγωνται οἱ βισι- 
ο᾽ λεῖς ἀφ᾽ Ἡρακλέους, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ “Ἱλκιβιάδου. στρατηγῶν δὲ 

᾿συμπεριήγετο αὑτῷ τήν τε “αΐδος τῆς 'Κορινϑίας. μητέρα 
Τιμάνδραν καὶ Θεοδότην τὴν ̓ 4ττικὴν ἑταίραν. 

“49, Μετὰ δὲ τὴν φὺγὴν χυρίους “Ιϑηναίους ποιήσας 
τοῦ “Ἑλλησπόντου χαὶ πλείους τῶν “πεντακισχιλίων “1ελο-- 
“ποννησίους. λαβὼν ἀνέπεμψεν εἰς τὰς ̓ Ιϑήνας. χατὶών "τε' 
μετὰ ταῦτω εἰς τὴν πατρίδα ἐστεφάνωσε τὰς “ττικὰς τριή- 
θείς ϑαλλῷ. 'καὶ μίτραις χαὶ ταιψίαις: χαὶ. ἀναψάμενος τὰς 
αἰχμαλώτους. γαῦς ἠχρωτηριασμένας εἰς διαχοσίας, ἱππα- 

ἃ γωγούς τε ἄγων: σχύλων καὶ ὕπλων ““ακωνικῶν χαὶ 17ε-- 
“λοποννησιακῶν μεστὰς εἰσέπλει. ἡ δὲ τριήρης ἐφ᾽ ἧς αὐτὸς 
κατέπλει μέχρι μὲν τῶν ̓ κλείϑρων τοῦ Πειραιέως προέτρε- 
χὲν ἁλουργοῖς ἱστίοις" ὡς δὲ ἐντὸς ἦν καὶ τὰς κώπας ἔλα- 

᾿ 

' 

᾿ 

με ΣΉΝ ἡ7]εδοντὶς δοάοπι Γι γϑῖα δυξΐοτο ἀϊ ει ν ΧΠΙ͂Ι, ν. 74 6. 
υ 

0830 ἃ. ξυνῳκείτην ΔΡ᾿ ξυνῳκείπην Ὑ],. ξυνόχοιτιν ΒΒ, ξεινόχουτιν Ὁ. 
ἘΠ ΡΟΙ 15. ν οὐ βιιβ ον, Ὁ. σεαυτοῦ ΑΒΡΥ͂., σεαυτῶ 1,, 

530 Ρ". δέ φησιν οπι, Β. ἣ 
ὍΘ ὦ, αὑτῷ Α, αὐτῷ ΡΥΙ͂, οπι, 6. Τιμάνδραν)] Ζαμασάν-- 

εδραν ΧΠΙ. Ρ. 574 ο. τὴν φυγὴν οπ. Ῥ, κυρίους ᾿ΑΙϑηνσίους 
ποιήσας] τὸ κυρίους ἀϑηναίους ποιῆσαι ἸΌ. . 

90 ἀ, προέτρεχεν Ὁ. προσέτρεχεν ΡΥ͂Τ,,. ἱστίοις] ἱστείοις Β. 
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βον. οἱ ἐρέται, “Χρυσόγονος μὲν ηὔλει τὸ πριηρικὸν, ἐνδε- 
δυχὼς. τὴν Πυϑικὴν στολήν", Καλλιππίδης δ᾽ ̓"ὁ τραγῳδὸς, ᾿ 

ἐχέλευε" ,τὴν᾿ ἐπὶ. τῆς ᾿ξμα στολὴν. ἠμεριεσμένος., διὸ “αὐ, 
χαριέντως. εἶπέ τιρ» Οὐτ᾽. ἂν δύο «“Τυσάνδρους. ὑπηνεγχὲν 

ε ἡ “Σπάρτη οὔτ᾽ ἂν, δύ᾽ ᾿Α4} ἀλμιβιάδας ᾿«41ϑῆναι." ἐμιμεῖτο δὲ 
᾿Αλκιβιάδης τὸν Παυσανίου ΜΜηδισμὸν, καὶ καϑομιλῶν 
Φαρνάβαζον τὴν Περσικὴν ἐνεδύσατο στολὴν. . καὶ τὴν 
Περσιχὴν ἔμαϑε φωνὴν καϑάπερ καὶ Θεμιστοκλῆς. ᾷβυὰ 

:50. Δοῦρις δ᾽ ἐν τῇ δευτέρῳ καὶ εἰχοστῇ, τῶν ἱστοριῶν 

»Παυσανίας μὲν (φησὶν). ιὁ τῶν “Σπαρτιατῶν «βασιλεὺς χα-. 

ταϑέμενος τὸν πάτριον τρίβωνα, τὴν Περσικὴν. ἐνεδύετο 
στολήν. ὁ δὲ Σιχελίας τύραννος Διονύσιος ξυστίδα καὺ 
χρυσοῦν στέφανον ἐπὶ περόνῃ μετελάμβανε τραγικόν, ᾿41λέ- 

ἢ ξανδρὸς δ᾽, ὡς. τῆς “σίας. ἐχυρίευσε,. ερσικαῖς ἐχρῆτο 

στολαῖς. “Δημήτριος δὲ πάντας. ὑπερέβαλλε. τὴν μὲν γὰρ 

ὑπόδεσιν. ἣν ξἰχε κατεσχεύαξεν. ἐχ πολλοῦ δαπανήματος; 
ἦν γὰρ. κατὰ μὲν τὸ σχῆμα τῆς ἐργασίας ισχεδὸν ἐμβάτης 
᾿πίληϊμα «λαμβάνων τῆς. ̓πολυτελεστάτης. πορφύρας". τούτῳ͵ 

δὲ, χρυσοῦ πολλὴν ἐνύφαινον ποικιλίαν ὀπίσω. καὶ ἔμπρο- 
σϑεν ἐνιέντες οἱ τεχνῖται. αἱ, δὲ χλαμύδες αὐ αὐτοῦ ἦσαν. ὄρ- 
φνῖνον ἔχουσαι τὸ φέγγος. τῆς χρόας ν. τὸ δὲ πᾶν ὃ πόλος 
ἐνύφαντο, χρυσοῦς ἀστέρας. ἔχων χαὶ τὰ δωδεκα ζώδια. 

536 μίτρα. δὲ χρυσόπαστος. ἥν». ἢ καυσίαν ἁλουργῆ οὔσαν 

ἔσφιγγενν.. ἐπὶ τὸ νῶτον φέρομοσ: τὰ τελευταῖα χαταβλή- 
ματα τῶν ἡριρμάπων, ΔΦΡΩΝ δὲ τῶν 4ημητρίων ,4η- 

᾿ χαλιππίδης Β. ἐκέλευε ΑΟ, ἐκέλευσε ΡΥΙ,. “ ὑπήνεγκεν} 
ἐπήνεγκεν Β δι , ᾿ ὶ 

586 6, δὲ “ἀλωριδηρι δ᾽ δ ἀλνίβιάδης Β. γηβιαμὰ ον 
μὸν Β.᾿ τῶν ἰσεορια] τῶν ὁπ. Β, καὶ παυσανίας " μὲν Β. 

τὸν πάτριον) τὴν πάτριον Ὁ. ἐνεδύετο ΑΌ. ἐνεδύσατο ΡΥΤ,. 

Ὀε Ὠίοηνβῖο ἕδοθέ ορ᾽ίοπιθ.0 ἐκυρίευσεν) ἐβασίλευσεν Ῥ. 
535 ἢ, ὑπερέβαλλε Β. Ἰμοροθδίυν ἜΨΌΝΝ, εὐ κατεσκεύαζεν 

ΠΆΒΟ. κατεσκεύασεν ΡΥΓ,, ἐμβάτης] ἐγαβάτης ιν πίλημα νΠ. 
πίλημμα ΒΡ. χλαμύδες] χλαμίδες Β. ὄρφνινον Β. ὄρφινον 

ΡΥ. ὄρφνιον Β8851]. Γ.. 
588 α. ἦν, ἣ Βομνν εἶσαι. ἣν ἃ. ἢ ΚΠ. ἡ Ρ. φέρουσα ΒοΝυν ΙΖΉ. 

“ ΒΊΥΣ φέρουσαν. γενομένων δὲ “Ζημητρίωνγ δίαμι. ἤδθο Ἐπιδία- 

ἀῃῖιι5. ». 570, 8. 
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νησιν. ἐγράφετο. ἐπὶ τοῦ. προσκηνίου ἐπὶ. "τῆς οἰκουμένη 

ὀχούμενος. “- Νύμφις δὲ, ιὃ ἩΗραχλεώτης. ἐν, ἕχτῳ. τῶν πε τ 
τῆς πατρίδος »»Παυσανίας. (φησὶν) ὃ περὶ. Πλαταιὰς. ψιχή-: 

σας. “Μαρδόνιον τὰ τῆς -“Σπάρτης͵ ἐξελϑὼν. γόμιμα καὶ εἰς 
ὑπερηφανίαν. ἐπιδοὺς περὶ “Βυζάντιον διατρίβων. χαλκοῦν 

Ὁ τὸν. "ἀνακείμενον. πρατῆρα. τοῖς. ϑεοῖς τοῖς ἐπὶ τοῦ στόμα- 
τος. ἱδρυμένοις,, ὃν ἔτι καὶ νῦν εἶναι συμβαίνει. ἐτόλμησεν ; 
ἐπιγράψαι ὡς αὐτὸς ἀναϑ εὶς » ὑποϑεὶς τόδε. τὸ ἐπίγραμμα, 
διὰ τὴν. “τρυφὴν. χαὶ. ὑπερηφανίαν ἐπιλαϑόμενος, αὑτοῦ 
ΣῊΝ Ἡλι ἀρετᾶς". ἀνέϑηκχε Πὸοσε εἰδάωνε, ἄνακτι 

ἐς “Παυσανίας ̓  ἄρχων “Ελλάδος. ἐὐρυχόρου, εὰ 
κοὺπ ᾿ Πόντου ἐπ΄. Εὐξείνου, «Μαχεδαιμόνιος. γένος » υἱὸς 

οΙΚλευμβρότου, "ἀρχαίας Ἡρακλέρς. γενεᾶς. “ ἐδ 
"ἴ 54. ᾿Βτρύφησε. δὲ -χαὶ Φάραξ. ὃ ι«ἰαχεδαιμόνιος., ὡς 

ο Θεύπομπος ἐν τῇ. τεσσαρακοστῇ. ἱστορεῖ". χαὶ ταῖς ἡδογᾳῖς 
οὕτως, ἀσελγῶς ἐχρήσατο. χαὶ χύδην. ὥστε πολὺ μᾶλλον 

διὰ. τὴν αἰτίαν ταύτην. αὐτὸν ὑπολαμβάνεσθαι «Σικελιώτην 
ἢ. διὰ τὴν πατρίδα, “Σπαρτιάτην... ἐν. δὲ τῇ: “πεντηκοστῇ. δευ-.. 

τίρῳ φησὶν. ὡς. ᾿Αρχίδαμος .ὁ κων, ἀποστὰς. τῆς. εἴας Ἷ 
τρίου διαίτης. συνειϑίσθϑη, ξενικῶς. ̓ χαὶ μαλακῷφ" διόπερ 
οὐχ ἠδύνατο. τὸν. οἴχοι βίον. ὑπομένειν. «ἀλλ᾽ ἐσπούδαζεν 

ἀεὶ δι᾿. "ἀχρασίαν ἔξω" διατρίβειν. χαὶ Ταραντίνων πρεσβευ- 
4. σαμένων. περὶ συμμαχίας ἔσπευσε συνεξελϑεῖν αὐτοῖς  βοη- 
ϑός" κακεῖ γενόμενος χαὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἀποθανὼν οὐδὲ 

χαλκοῦν. τὸν ΡΥ͂. τὸν ν χαλκοῦν τὸν ἵς τὸν Ν πλκαΩς ποσειδῶνος κρατῆρα 
ἀράϊε ορίξοπιο.. ἀχώμ 

530. Ν. εἶναν ὁπι, Ῥ, ὑποθεὶς ἀρορδϑίε οχ ἃ. ὀ Ατδε τὸ 
ἐπίγραμμα) τὸ ἐπίγραμμα τόδε Β. αὑτοῦ Ψ. αὐτοῦ ΡΙ. 
᾿ρΙβγαπιπιᾶ, ἵπ Απέμο]. Ῥα]δί, τϑοθρίξ ἸΔοο 5118. ν0}]. Π. ν, 832. 

ψ. 1. δου θεθαίαν ἀρετῆς. Ψ. 4. Κλευμβρότου Ψ, Κλεὲμ- 
βρότου 4511. χλεομιβοότου ῬῚ.  Ἀἠἥρακλέος ΡΥ, Ἡρακλέως Τι, ε 
οι οἰρῖ. οφαϊέϊο. , 

530 ο. ἐν τῇ] τῇ μων Ά. χύδην ΑΒΌΡΙ,, χρίδην Υ. 
ταύτην αὐτὸν ΑΒΡΥ͂. αὐτὸν ταύτην 1. ἐν δὲ τῇ) τῇ ὁπι. Β. 
συνευϑίσϑη ϑομννοἶβῖι. συνηϑίσϑη Ἀ. συνήσϑη ἜΡ. συνειϑίσϑαι Ὁ, συν- 

ηστίω Ὗ. συνειστίω ἴἵ,. χαὶ μαλακῶς αἀά. 1,. οἱ, ΡΥ͂. ἐσπού- 
δαῖεν ΒΟ. ἐσπούδασεν ῬΥΤ,. ἀεὶ] αἰεὶ Α. ᾿ 

980 ἃ, συνεξελϑεῖν ΑΟ, ξυγελϑεῖν Β. συνελϑεῖν ῬΨΤ,, 
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ταφῆς κατηξιώϑη, καίτοι Ταραντίνων πολλὰ “χρήματα 
ὑποσχομένων τοῖς πολεμίοις ὑπὲρ τοῦ ἀνελέσϑἀι αὐτοῦ τὸ 
σῶμα. Φύλαρχος. δ᾽ ἐν τῇ δεχάτῃ τῶν ἱστοριῶν Θρᾳκῶν 
φὴσι τῶν καλουμένων. Κροβὶ ἕων βασιλέα γενέσθϑ'αι ᾿Ισάν- 
ϑην. τρυφῇ πάντας τοὺς χαϑ' ἑαυτὸν ὑπερβαλλόμενον.. ἣν 

δὲ καὶ πλούσιος χαὶ καλὸς. ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰχοστῇ 
ὁ ὃ αὑτὸς Πτολεμαῖόν σι τὸν δεύτερον. Αἰγύπτου βασι- 
λεύσαντα πάντων σεμνότατον. γενόμενον τῶν δυναστῶν καὶ 
παιδείας εἴ τινὰ ᾿χαὶ ἄλλον ᾿χαὶ" αὐτὸν ᾿ἐπιμεληϑέντα, οὕ-- 

τως ἐξαπατηϑῆναί τὴν. ̓διάνοιὰν καὶ διαφϑαρῆναι ὗ ὑπὸ τῆς 
ἀκαίρου τρυφῆς». ̓ ὥστὲ τὸν πάντα χρόνον᾽ ὑπολαβεῖν βιώ- 

σεσϑαι, χαὶ λέγει" ὅτι μόνος εὕροιν. τὴν ἀϑαγασίαν. καταν 
τεινύμενον οὖν ὑπὸ ποδάγρας πλείους ἡμέρας, ὥς. ποτ᾽ οὖν 
ἐῤράϊσε καὶ χατέῖδε διά τινων ὑπολάμπάδων τοὺς 41- 
γυπτίους παρὰ 'τὸν᾽ ποταμὸν ἀριστόποιουμένους χαὶ. τὰ τυ- 

χόντα προσφερομένους ἐπί τὲ τῆς" “ἄμμου χύδην" ἐἐρριμμὲ- 
γους, εἶπεν,  τἄλαξ ἐγὼ, τὸ μηδὲ τούτων ἕνα γενέσϑ'ει."“ 

ἔξ Ο5Ξ»03»ΘἁὍ2. Περὶ δὲ Καλλίου χαὶ τῶν τούτου χολάχων φϑά- 

γοψιεν. καὶ “πρότερον εἰπόντες" ἀλλ᾽ ἐπεὶ χαινῶς Ἡφαχλεί- 
δὴς ὃ Ποὸντιχὸς ἐν τῷ 'πεῤὴ ἡδονῆς. ἰδέορεῖ: περὶ αὐτοῦ, 
'ἄνωϑεν ἀναλαβὼν. διηγήσομαι. ὦ » “Ὅτε τὸ "πρῶτον. εἰς 
Εὔβοιων, ̓ ἐστράτεῦσαν. οἱ Πέρσαι, τότε, ὡς φασιν," Ἔρε- 
τριεὺς ἀνὴρ “Διόμνηδτος χύριος ἐγένετο. τῶν τοῦ 'σερατὴ-᾿ 
γοῦ χρημάτων: ἔτυχε γὰρ ἐν τῷ ἀγρῷ τῷ ἐχείνου σχηνῶν 

χαὶ τὰ χρήματα εἰς οἴκημά τι ϑέμενος τῆς οἰχίας. τελευτη- 

587 σάντων δὲ πάντων διέλαϑεν ἔχων ὁ Διόμνηστος τὸ Ζον.- 
δίον. ἐπεὶ δὲ πάλιν ὁ τῶν “Περσῶν βασιλεὺς ἀπέστειλεν εἰς 
τὴν ᾿Βρέτριαν στράτευμα, προστάξας ἀνάστατον “ποιῆσαι 

ἕς 
περ ἢ ΑΥΕΡΜΕΗΝ ; Διωξ 

«Ἐ8] ἌΓ Ν “" 

αὐτοῦ τὸ σῶμα! ΑΒ. τὸ αὐτοῦ σῶμα ΡΥ. αὐτοῦ ΟΠι, 6, ἀρ βδέσθε 
τῶν, οπι. ΒΒ. ἂν" αὐτὸς ον, Β. ὁ πο ἶ 

ΠΡ, δ᾽ ᾿πλείους] πλείου Β. “ἐρράϊοε Β.. ἐρώῶσε Ῥυη: ν 

κατεῖδε Β, κατεῖδεν Ψ},. χκατίδεν ΔΡ, ἄμμου) ἅμμου ΡΥ, ἦ 

γενέοϑιαι] μὲ ἀἀά τὲ Ἐπιϑελ δ 8. ν- 1545, 39.) πόπ Ο; 

890 ἢ τῷ ἀγρῷ Ῥ. τῷ ἀγροῦ "τῶν ΒΒ. τῷ ἀγρῷ ΥἹ1,. ΠΕΡΈΡΗ 

Ομ  ΘΙΒΉ.. εχ Α, τ αἴε: αὐϊ ὙΘΥΘΟΥ͂ πθ τῷ εἐγρῷ τῷ Ῥυδεϊνϑᾶτ; 

οἴκημά τι ϑέϊενος Βοδνν εἰρη. δου οθαξαν οἴχημα τιϑέμενὸός. 

997 ἃ. ᾿Βλέτριαν) δου") να ξαν ̓ Ἐρέτρειάν. δ ποιῆσαι Ρ, ελήο. 

Ῥαΐαν γενέσθαι: ποιῆσαι; αὐόγοπι εἰεοιιενὰ δι ἀσ!οηάσιὴν 6586 νυἱάθγαΐ 
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τὴν πόλιν, εἰχότως ὑπεξέϑεντο. ὅσοι χρημάτων ηὐπόρουν. 
οἱ οὖν καταλελειμμένοι τῆς τοῦ Διομνήστου οἰχίας παρ᾽ 
Ἱππόνικον τὸν Καλλίου, τὸν Ἄμμωνα ἐπικαλούμενον. ὑπ- 
εξέϑεντο τὰ χρήματα εἰς τὰς ᾿᾿ϑήνας" χαὶ ἀνᾶὰσχευκ- 

σϑέντων ὑπὸ τῶν Περσῶν ἁπάντων τῶν ᾿Ερετριέων. κα- 
ν τέσχον οὗτοι τὰ χρήματα πολλὰ ὄντα. ὥστε “Ἱππόνικος, ὃ. 
ἀπ΄. ἐκείνου γεγονὼς τοῦ τὴν παραχαταϑήχην λαβόντος, 
ἥτησεν ᾿Αϑηναίους ποτὲ ἐν ἀχροπόλει τόπον, ἵν᾿ οἰχοδο- 
μήσηται τοῖς χρήμασιν ὅπου χείσεται;: λέγων ὡς οὐκ ἀσφα- 
λὲς ὃν ἐν ἰδιωτικῇ οἰκίᾳ πολλὰ χρήματα εἰναι" χαὶ ἔδοσαν 
“4ϑηναῖοι. γουϑετηϑεὶς δ᾽ ὑπὸ τῶν φίλων μετενόησε, τού- 

των. οὖν τῶν γρημάτων Καλλίας κύριος γενόμενος χαὶ 

πρὸς ἡδονὴν βιώσας" τ ποῖοι γάρ οὐ χόλακές ἢ τί πλῆ-- 
ϑὺὸς οὐχ ἑταίρων περὺ αὐτὸν σαν; ποίας δὲ δαπάνας 

ν οὐχ ὑπερεώρα ἐχεῖγος:; ἀλλ᾽ ὅμως εἰς τοσοῦτον. αὐτὸν πε-" 

ριέστησεν ὃ περὶ ἡδονὴν βίος ὧστε μετὰ γραϊδίου. βαρβά- 
ρου διατελεῖν ἠναγκάσθη χαὶ τῶν ἀναγκαίων τῶν καϑ' 
«ἡμέραν ἐνδεὴς γενόμενος τὸν βίον ἐτελεύτησε. τὸν δὲ ΓΝΥι- 

κίου φησὶ τοῦ Περγασῆϑεν πλοῦτον ἢ τὸν ᾿Ισχομάχου τί- 
ψὲς ἀπώλεσαν; οὐκ «Αὐτοκλέης καὶ ᾿Επιχλέης, οἱ μετ᾽ ἀλ- 
λήλων. ζῆν προελόμενοι χαὶ πάντ᾽ ἐν ἐλάττογν ποιούμενοι 
τῆς ἡδονῆς: ἐπειδὴ δὲ πάντα κατανάλωσαν, χώνγειον πιόν- 

τες ἅμα τὸν βίον ἐτελεύτησαν. “ 

ἃ οὗ. Περὶ δὲ τῆς “Αλεξάνδρου τοῦ πάνυ τρυφῆς Ἴβριπο. 
πος. μὲν. ὁ ᾿Ολύνϑιος ἐν τῷ περὶ τῆς. Ἡφαιστίωνος χκαὺ 

Αλεξάνδρου τελευτῆς φησιν ὅτε ἐν τῷ παραδείσῳ; ἔχειτο 
αὐτῷ χρυσοῦς ϑρόνος καὶ Ἀλόμαι ἀργυρόποδες, ἐφ᾽ ὧν 

ἱ “ 

ΟαΒαῸ ΟΠ 5. [π᾿ ορίἔοπιθ ἐθέμ5 Ιοοι5 ΟΠῚ155115. ὑπεξέϑεντο] ὑπεξ- 

ἐτίϑεντο Β., ΠΘΒ010 ΒΓΙΟΓΘ 8π. δἰέεγο 'θ00... τῶν ᾿Ερετριέω»] τῶν 
οηι. Β. ἘῸΝ ΠΟΥ 

{537 Ὁ. οὐχοδομήσηταν ΑΒΟ, οἰκοδομήσεταιν ΡΥΤ,. οὖν τῶν] 
δὧι, «ὄντων τῶν Α. γενόμενος οπι, Β, ἐκεῖνος) βου θέων 
χεῖνος.. 

937 ς. ωϑδάθῃ ΒΡ. ἐπε ρλιὰν ἠναγχάσϑαι. τῶν καϑ' Β: 
ΑΒογαὶ τῶν. αὐτοκλέης Α- ἀντοχλέης ῬΨῚ,. ἀ τοκλέης Ὁ, 
καὶ ᾿᾿Επικλέης ὁπ. Ρ. ἐπειδὴ δὲ 1.,. ἐπειδὴ ῬΥ͂. ἐπεὶ δὴ Β. 
κώνειον κώνιον ΛΒ. ἐτελεύτησαν) κατανάλωσαν ἐτελεύτηοίν ΑΒ. 
δόϊαηι κατανώλωσαν ῬΨΤ,. κώνειον πιόντες ἀπέϑανον ἀδάϊε Θριοπιρ. 
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χαϑεζόμενός ἐχρημάτιζε μετὰ τῶν “παίρων: Νιχοβούλῃ δέ 
φησιν. ὅτι παρὰ τὸ. δεῖπνον πάντες. οὗ ἀγωνισταὶ ᾿ἐσπού- 
τδαζον τέρπειν. τὸν βασιλέα, καὶ ὅτι ἐν τῷ τελευταίῳ δεί- 
πνῷ αὐτὸς ὃ ̓ Ἵλέξανδρος ἐπεισόδιόν τι μνημονεύσας. ἐκ τῆς 

Εὐριπίδου ᾿Ανδρομέδας ἠγωνίσατο, καὶ τὸν ἄκρατον προ- 
6 ϑύμως προπίνων; χαὶ τοὺς ἄλλου, ἠνάγκαζεν. Ἔφισπος 'δέ᾽ 

φησιν ὡς ᾿4λέξανδρος καὶ τὰς ἱερὰς ἐσθῆτας ἐφόρει “ἐν 

τοῖς δείπνοις" ὁτὲ μὲν τὴν τοῦ ᾿ἄμμωνος πορφυρίδα “καὶ 
περισχιδεῖς καὶ "κέρατα: χαϑάπερ ὁ ϑεὸς, τὲ δὲ χαὶ τῆς 

᾿Αρτέμιδος, ἣν καὶ ἐπὶ τοῦ ἅρματος ἐφόρει πολλάκις, ἔχων 

τὴν Περσικὴν στολὴν, ὑποιραίνων. ἄνωϑεν τῶν ὦμων τό 
τε τόξον καὶ τὴν σιβύνην. ἐνίοτε δὲ χαὶ τὴν τοῦ Ἑρμοῦ" 

τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν καὶ καϑ'᾽ ἑχάστην ἡμέραν χλαμύδα 
τὲ πορφυρᾶν χαὶ χιτῶνα μεσόλευχον, χαὶ τὴν καυσίαν 

: ἔχουσαν τὸ διάδημα τὸ βασιλιχόν" ἐν δὲ τῇ συνουσίᾳ τά 
τὲ πέδιλα καὶ τὸν πέτασον ἐπὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τὸ κηρύ- 
χξιον ἐν. τῇ χειρί". πολλάκις δὲ χαὶ λεοντὴν καὶ ῥόπαλον, 
ὥσπερ ὃ Ἡρακλῆς. τί οὖν ϑαυμαστὸν εἰ χαὶ καϑ' ἡμᾶς 

Κόμμοδος ὃ αὐτοκράτωρ ἐπὶ τῶν ὀχημάτων παρακείμενον 
εἶχε τὸ “Ηράκλειον. ῥόπαλον, ὑπεστρωμένης αὐτῷ λεοντῆς, 
καὶ Ἡρακλῆς καλεῖσϑαι ἤϑελεν, ̓ ᾿“λεξάνδρου τοῦ "ἄριστο- 
τελικοῦ τοσούτοις αὑτὸν ἀφομοιοῦντος ϑεοῖς, ἀτὰρ καὶ τῇ 
"Ἀρτέμιδι; ἔρρανε δὲ ὁ ᾿Δλέξανδρος καὶ μύρῳ, σπουδαίῳ χαὶ 

588 οἴνῳ εὐώδει τὸ. δάπεδον. ἐθυμιᾶτο δὲ αὐτῷ σμύρνα καὶ ᾿ 

τὰ. ἄλλα ϑυμιάματα" ' εὐφημία τε. καὶ σιγὴ κατεῖχε πάν- 
τας ὑπὸ δέους τοὺς παρόντας. ἀφόρητος γὰρ ἣν καὶ φο- 
γικός. ἐδόχει γὰρ εἶναι μελαγχολικός. ἐν ᾿Εχβατάνοις᾽ δὲ 
ποιήσας τῷ Διονύσῳ ϑυσίαν καὶ πάντων δαψιλῶς ἐν τῆ 

1200 

᾿ 537 ἃ, ἐχρημάτιζε ἈΒΟΡΥ͂. ἐχρημάξισε ΒαΞὴ, 1. παρὰ τὸ] 
παρά τι Β, ὃ ᾿Αλέξανδρος] ὃ οπι. Β. 

937 6. “Αμμῶνος] δου θοθαίαν “Φμμωνος.  περισχιδεῖς ῬΥΨΠ, 
περισχιδῇ ΒΟ. ᾿ ἄχων δἀᾷ. ΑΒ. οπι. ΡΥ], ἔχων τὴν ἹΠεῤσικὴν 

στολὴν “θη. Ὁ. ἐνίοτε δὲ χαὺ τὴν τοῦ ΝΥ » τά τε πέδιλα καὶ τὸν 
πέτασον --- Ὁ. ι αὐ. 9 δῦ 

537 ἢ, τὸ ἡράκλειον, Β. 1μεφομβένι ἡ τὸν ̓πρνδδοθν, υὐν ον αὑτὸν ἴω. 
αὐτὸν ΡΥ, ἔρρανε ϑοἢνν οἰ 5. οαϊεϊθ. ἔρανε Ν Ὁ ΟΝ ἜΡΕΝΙΡ 
δομινοιρῃ. ὧς ᾿ ) 

538 ἃ, ἐν ᾿Ἐχβατώνοις] Τοίδπι εὐμανα αν ὉΠ. ο. ἀὐΉ το 
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ϑοίνῃ παρασχευασϑέντων, καὶ Σατραβάτης ὁ σατράπης 
τοὺς στρατιώτας εἱστίασε πάντας. ἀϑροισϑέντων δὲ πολ- 
λῶν ἐπὶ τὴν ϑέαν, φησὶν ὃ Ἔφιππος, κηρύγματα ἐγίνετο 
ὑπερήφανα χαὶ τῆς Περσικῆς ὑπεροψίας αὐϑαδέστερα. ἄλ- 

» λων γὰρ ἄλλὸ τι ἀναχηρυττόντων χαὺ στειρανούντων τὸν 
᾿Αλέξανδρον, εἷς τις τῶν ὀπισϑοφυλάκων ὑπερπεπαικὼς 
πᾶσαν χολακείαν, κοινωσάμενος τῷ Αλεξάνδρῳ, ἐχέλευσε 
τὸν κήρυχα ἀνειπεῖν ὅτι Γοργὸς ὁ ὁπλοφύλαξ ᾿Δ“λέξανδρον 
ἥμμωνος υἱὸν στεφανοῖ χρυσοῖς τρισχιλίοις, καὶ ὅταν 48ϑη- 
γας πολιορχῇ, μυρίαις πανοπλίαις καὶ τοῖς ἴσοις χατα- 

πέλταις καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις βέλεσιν εἰς τὸν πόλεμον 
ἱκανοῖς." 

54, Χάρης δ᾽ ἐν τῇ δεχάτῃ τῶν περὶ ᾿“λέξανδρον 
᾿ἑστοριῶν ,; Ὁ τε (φησὶν) εἷλε Δαρεῖον, γάμους συνετέλεσεν 

ς ἑαυτοῦ τε χαὶ τῶν ἄλλων φίλων, ἐνενήκοντα καὶ δύο θὰ 

λάμους κατασχευασάμενος ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ. ἦν δὲ ὁ οἷ- 
- 

᾿ 

εξ 

χος ἑκατοντάχλινος, ἐν ῳ ἑκάστη ἦν κλίνη κεκοσμημένη 
στολῇ γαμικῇ εἴχοσι μνῶν ἀργυρᾶ" ἡ δὲ αὐτοῦ χρυσόπους 
ῃν. συμπαρέλαβε δὲ εἰς τὸ συμπόσιον καὶ τοὺς ἰδιοξένους 
ἅπαντας, χαὶ κατέχλινεν" ἀντιπροσώπους ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς 
ἄλλοις νυμφίοις" τήν τε λοιπὴν δύναμιν, πεζήν τε καὶ 
γαυτικὴν, καὶ τὰς πρεσβείας καὶ τοὺς παρεπιδημοῦντας ἐν 

ἃ τῇ αὐλῇ. κατεσχεύαστο δὲ ὃ οἶχος πολυτελῶς καὶ μεγαλο- 
πρεπῶς ἱματίοις τε καὶ ὀϑονίοις πολυτελέσιν, ὑπὸ δὲ ταῦτα 
πορφυροῖς χαὶ φοινικοῖς χρυσοῦφέσι. τοῦ δὲ μένειν τὴν 
σχηνὴν ὑπέχειντο κίονες εἰχοσαπήχεις περίχρυσον καὶ διά- 
λιϑοι καὶ περιάργυροι. περιεβέβληντο δ᾽ ἐν τῷ περιβόλῳ 
πολυτελεῖς αὐλαῖαι ζωωτοὶ χαὶ διάχρυσοι, κανόνας ἔχουσαι 
περιχρύσους καὶ περιαργύρους. τῆς δὲ αὐλῆς ἡν τὸ περί- 
μέτρον στάδιοι τέσσαρες. ἐγίνετο δὲ τὰ δεῖπνα πρὸς σάλ- 

᾿ 

σατραβάπης Ῥ, οπιϊβ515 ὃ σατράπης. 

- 938 Ὁ. ὀπισϑοφυλάκων) ὁπλοφυλάνων ἜΜΕΝ "Αμμωνος} 
ΒοΡθο δέν “μμωνος. δ᾽ ἐν τῇ τῇ οπι. Β. ΟΒαγθεῖβ. πᾶτ- 
Ταΐύοηοπι παρθοέ οέϊαπι Αο] απ Ψ, Ἡ. ΨΗ1, 7. - 

938 ο. ἑαυτοῦ τε Β. ΑΒογδξ τε, ἀργυρῶ 6. ἀργυραῖ ΑΒ. 
ἀργυρῶν ΡΥΤ, ἀργυρόπους αϊχὶε Αο]ΐδηι5. καὶ ναυτικὴν ὁπι. Ῥ. 

38 4, πεῤιάργυροι] ΗΝ Ο.  95Ξ ζωωτοὶ] ζωρτοὶ ΒΡ. 
ἐγίνετο] ἐγένετο Β,, 
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πιγγα, τότε μὲν ἐν τοῖς γάμοις... καὶ ἄλλως δ᾽ ἀεὶ ὅτε 

Π τὔχοι σπονδοποιούμενος , ὥστε πᾶν εἰδέναι τὸ στρατύπεδον. 

ἐπὶ πέντε δὲ ἡμέρας ἐπετελέσϑησαν οἱ γάμοι, χαὶ ἐλέει 
τούργησαν πάνυ πολλοὶ καὶ βαρβάρων καὶ “Ελλήνων καὶ 
οἱ ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς. ϑαυματοποιοὶ δὲ ἦσαν ᾿διαπρέποντες δ 

Σχύμνος Ταραντῖνος καὶ Φιλιστίδης “Συρακόσιος «Ηράκλει- 
τός τε ὃ Μυτιληναῖος. μεϑ'᾿ οὖς ἐπεδείξατο ῥαψῳδὸς 4λε- 
ἕξις Ταραντῖνος. παρῆλϑον δὲ καὶ ψιλοκιϑαρισταὶ, Κρα- 

τῖνος Μηϑυμναῖος, ᾿Δριστώνυμος ϑηναῖος, .ϑηνόδωρος 

Ε Τήιος" ἐκιϑαρῴδησάν τὲ Ἡράκλειτός τε ὃ Ταραντῖνος χα, 
᾿Αριστοχράτης ὁ Θηβαῖος. αὐλῳδοὶ δὲ παρῆλθον Διονύσιος 
ὃ Ἡρακλεώτης, “Ὑπέρβολος Κυζιχηνός " παρῆλϑον δὲ καὶ 

αὐληταὶ, οἱ πρῶτον τὸ Πυϑικὸν ηὔλησαν, εἶϑ᾽ ἑξῆς μετὰ 
τῶν χορῶν Τιμόϑεος, Φρύνιχος, Καρισίας; Διόφαντος, 
ἔτι δὲ Εὔιος ὁ Χαλκιδεύς. χαὶ ἔχτοτε. οἱ πρότερον καλού- (ἢ 

μένοι Διονυσοχόλαχες "ἠλεξανδροκόλαχες ἐκλήϑησαν,. διὰ 
τὰς τῶν δώρων ὑπερβολὰς, ἐφ᾽ οἷς καὶ ἥσϑη ὁ ᾿ἄλέξαν- 

ὄρος. ὑπεχρίϑησαν δὲ τραγῳδοὶ μὲν Θεσσαλὸς χαὶ “4ϑη- 
5389 νόδωρος χαὶ. “Αριστόχριτος , κωμῳδοὶ δὲ «ύχων χαὺ Φορ- 

μίων χαὶ ᾿Αρίστων. παρῆν δὲ καὶ Φασίμηλος ὁ ψαλτης. 
οἱ δὲ πεμφϑέντες., φησὶ » στέφανοι ὑπὸ τῶν αρεσβηυτῶν 
χαὶ τῶν λοιπῶν ταλάντων ἤσαν μυρίων πεντακισχιλίων." 

55, Πολύχλειτος δὲ ὁ «“Ἰαρισσαῖος ἐν τῇ ἐγδόῃ τῶν " 

ἀν νυ 

538 6. ἀεὶ] δου αΐαν αἰεὶ. σπονδοποιούμενος) ΟΓΙΒΘΌΔΕΙΡ 
σπενδοποιούμενος. χαὶ ἐλειτούργησαν πάνυ πολλοὶ καὶ βαρβάρων 

καὶ ἑλλήνων. χαὶ οἱ ἀπὸ τῆς ἵνδιχὴς ϑαυματοποιοὶ ἦσαν Φαρροσαες 

καὶ ψιβακυβιεεριρτρὴ καὶ αὐλῳδοὶ καὶ πορηαρὶ τραχεκοί τὲ καὶ κωμικοί" 

ὧν ἐκτίϑεται ὃ ῥήτωρ οὗτος ἀϑήναιος καὶ τὰ ὀνόματα Ὁ. ϑαυμακ 

τοποιοὶ δὲ] δὲ οι. Α. Φιλισιίδης] φυλιστίδης Β, ΨΙᾶΑ, 1, Ρ, 20 ἃ,; 

δὶ Εὐδίαίημιβ Ὁ. 1003, 3.2. Φιλιππίδης ῬγΥδοθεί, συρακόσιος 

ΑΒ. συρακούσιος ῬΨῚ,. 

538 ἢ, οὗ πρῶτον ΑΒ. οὗ (οἱ Ρ) πρῶτον ῬΥΨ],, Φρύνιχος] 
Φρῦνις Τιθοραγυ5 Ἐπιρηθαΐ, ΙΧ, 21. «Καφισίας} ΤΡ σκαφισίας. 
Καφησίας Τιοορανάιι8, “Ζιονυσοχόλακες] διονυσιοκόλακες Ο ΘΕ πιθπι- 

Ῥγαῦαθ Οαβϑιθοπὶ. διογυσοκομικοὺ δρ᾿ἔοπια. ΠΟΘ ΒΟ 611. ς, ἀλεξαν- 

ὀροκομικοὺ Θρ᾿(οπιδ ΗΘ βοῖθ}, πο Ὁ. «δ᾽ ἀλέξανδρος] ὃ οπι. Β. 

539 ἃ. Ῥυϑὲ στέρανοι ἦν, (᾽ ἐπδογέμν ὕος, Οὐΐμ8 Ῥοϑίογοῦ. ρα β΄ 
ἐπίγίοαίο, ἀἀιιοάμηι πϑαῖς ΠΟΉΙΡΥ Ομ ἀμ", πος, σορο αἰμια πδὲ τηνι 

καῦτα 5ἰᾳηϊεανο ροίοεί.6. Β΄ θνν οἰ ρῚι, τ λαρισαῖος ἐν ἡ ἱστοριῶν Β, 
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ἱστοριῶν καὶ ἐπὶ χρυσῆς κλίνης κοιμᾶσϑαί φησι τὸν ᾿4λέ-. 
ξανδρον, καὶ αὐλητρίδας αὐτῷ χαὶ αὐλητὰς ἀεὶ ἕπεσθαι 
ἐπὶ τὸ. στρατόπεδον; καὶ πίνειν. ἄχρι τῆς ἕω. Κλέαρχος. 

»δ᾽ ἐν τοῖς περὶ βίων περὶ Δαρείου λέγων τοῦ καϑαιρε- 
ϑέντος ὑπὸ τοῦ ᾿ἡλεξάνδρου. φησὶν. »,Ὁ Περσῶν βασιλεὺς 

ἀϑλοϑθετῶν τοῖς τὰς ἡδονὰς αὐτῷ γνωρίζουσιν. ὑπὸ πᾶν- 
των τῶν ἡδέων ἡττωμένην ἀπέδειξε τὴν βασιλείαν, καὶ 
καταγωνιζόμενος ἑαυτὸν οὔκ ἤσϑετο πρότερον 1) τὸ σχῆ- 
πτρον ἕτεροι λαβόντες ἀνεχηρύχϑησαν."“ Φύλαρχος δ᾽ ἐν 
τῇ τρίτῃ καὶ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν χαὶ ᾿Αγαϑαρχίδης ὁ 
Κνίδιος ἐν τῷ δεκάτῳ: περὶ ᾿Ασίας καὶ τοὺς ἑταίρους. φησὶ 

τοὺς ̓ Αλεξάνδρου ὑπερβαλούσῃ τρυφῇ χρήσασϑαι. ὧν. εἷς 
ὧν καὶ ἌἌγνων χρυσοῦς ἥλους ἐν ταῖς χρηπῖσι καὶ. τοῖς. 
ὑποδήμασιν ἐφόρει. Κλεῖτος δὲ, ὃ “Δευκὸς καλούμενος, ὅτε 
χρηματίξειν μέλλοι, ἐπὶ αὔδορϑοον ἱματίων διαπεριπατῶν 
τοῖς ἐντυγχάνουσι διελέγετο. Περδίχχῳ δὲ καὶ Κρατερῷ 
φιλογυμναστοῦσιν ἠκολούϑουν. διρρϑέραι σταδιαῖαε τοῖς με- 
γέϑεσιν, ὑφ᾽ αἷς περιλαμβάνοντες τόπον ὃν ταῖς γρτασερού- 

τοπεδείαις ᾿ἐγυμνάζοντο" ἠκολούϑει δὲ αὐτοῖς καὶ ὑποζύγιᾳ 

᾿ πολλὰ, τὰ τὴν κόνιν κομέξοντα πρὸς τὴν ἐν τῇ παλαίστρῳ 

ἃ χρείαν. “εοννάτῳ δὲ καὶ Μενελάῳ φιλοκυνήγοις οὖσιν 

αὐλαῖαι σταδίων ἑκατὸν. ἠκολούϑουν;, αἷς περιιστάντες τὰς 
ϑήρας ἐκυνήγουν. τὰς δὲ χρυσᾶς πλατάνους καὶ τὴν χρυ- 
σὴν ἄμπελον, ὑφ᾽. ἣν οἱ Περσῶν βασιλεῖς ἐχρηματιξον 

πολλάκις, καϑήμενοι, σμαραγδίνους. βότρυς ἐχούσας καὶ 
τῶν Ἰνδικῶν ἀνθράκων, ἄλλων τε παντοδαπῶν λίϑων 
ὑπρβσωνι ταῖς πολυτελείαις, ἐλάττω, φησὶν ὁ Φύ- 

ἊΣ 

. ἀεὶ] αἰεὶ ἈΣνλαν.. ΑΨὰ Γν ὅς ι ' 
539 "ἡ. ΟἸδαγοδὶ Ἰρόμων. οτὴ. 6᾽ ἐν τοῖς] ἦν τῷ Ρ, ὑπὸ 

τοῦ. ῥλεξώνδρ ου] ὑπ᾿ ἀλεξάνδρου Β ι βασιλείαν) βασίλειαν Ῥ, 
δ᾽ ἐν τῇ} δ᾽ εἰ τῇ οπι. Β. τῷ ἐβρβάγο, τῷ οπῖ. Β, «οὺς ἀλε- 

| ξάνδρου Β. Τιοροθαίαν τοῦ ᾿δἰεθόκδρου. ὑπερβαλούσῃ ΒΡ. 1,6- 
ΒοΡρδίαν ὑπερβαλλούσῃ. ; ἫΡ 

.,δ39 ο. -- 839 σοι, ̓λοϊϊαμιει Υ, Ἡ. ΙΧ, 9. πεδεςς, ἢ 
οπ]. Ρ, ὑφ᾽ αἷς] ἀφ᾽ ὧν Ἀρ]ίαμπαβ, χαταστρατοπεδείαις Ὁ 

δὲ Αφδ]ΐαπιι5. καταστριιτοπεδιεαῖς. ΡΥ, , 

939 ἃ. ἑχατὸν ἠχολούϑουν Πρ ἠχολούϑουν Ῥ. ̓ πέντε κατηκολού-. 
ϑουν Υ. περιισεάντες ΑΙΌ, περιστάντες. ῬΥΤ.. δ᾽ ὴν ΔΒ. 

ὑφ᾽ ἧς ῬΨΤ,, ἐχούσας], ἔχουσαν ϑοϊιντοῖαν, ᾿ 
] ΑΥ̓ΗΕΝΑΡΙΒ, ἢ], μῇ 
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λαρχος; φαίνεσθαι τῆς καϑ' ἡμέραν ἑχάστοτε γινομένης 
παρ᾽ ᾿Δλεξάνδρῳ δαπάνης. ἣν γὰρ. αὐτοῦ ἡ σκηνὴ κλινῶν 

ἑκατὸν, 'χρυσοῖ δὲ κίονες πεντήκοντω κατεῖχον αὐτήν. οἱ 
ε δὲ ὑπερτείνοντες οὐρανίσχοι διάχρυσοι ποικίλμασιν ἐκπεπο- 
γημένοι πολυτελέσιν ἐσχέπαζον τὸν ἄνω τόπον. καὶ πρῶ- 
τοι μὲν Πέρσαι πενταχόσιοι μηλοφόροι περὶ αὐτὴν ἐντὸς ἡ 
εἱστήκεσαν, “πορφυραῖς ̓ καὶ ̓ μηλέναις ἐσθῆσιν ἐξησκημένοι" 

μετὰ δὲ τούτους τοξόται τὸν ἀριϑμὸν χίλιοι. οἱ μὲν φλό- 
γινα ἐνδεδυχότες, οἱ δὲ ὑσγινοβαφῆ ν πολλοὶ δὲ καὶ χυάνεω 
εἶχον᾽ περιβόλαια. προειστήκεσαν δὲ τούτων ἀργυράσπιδες 
“Μακεδόνες πεντακόσιοι. κατὰ δὲ μέσην τὴν 'σχηνὴν χουσοῦς 
ἐτίϑετο δίφρος, ἐφ᾽ οὗ χκαϑήμενος ἐχρημάτιζεν ὁ ᾿Δλέξαν- 

ἢ δρος, τῶν σωματοφυλάχων πανταχόϑεν ἐφεστηκόξων.. ἔξω- 
ϑὲν δὲ χύχλῳ τῆς σκηνῆς. τὸ τῶν ἐλεφάντων ἄγημα διε- 

σχευασμένον ἐφειστήκει, χαὶ Μακεδόνες χίλιοι, ἹΜακεδονι- 

κἀς στολὰς ἔχοντες, εἶτα μύριοι Πέρσαι, τό τε τὴν πορ- 
φύραν ἔχον πλῆϑος εἰς πεντακοσίους ἦν, οἷς ̓ ,Ἵλέξανδρος 
ἔδωχε φορεῖν τὴν στολὴν ταύτην. τοσούτων δὲ ὄντων 

χαὶ τῶν φίλων καὶ τῶν ϑεραπευόντων οὐδεὶς ἐτόλμα 
προσπορεύεσθϑαι ᾿Αλεξάνδρῳ τοιοῦτον ἐγεγόνει τὸ περὶ αὐ- 

τὸν ἀξίωμα. ἔγραψε δὲ χαὶ τότε ᾿Αλέξανδρος ταῖς ἐν Ἰω- 

γίᾳ πόλεσι καὶ πρώτοις “Χίοις ὅπως αὐτῷ. πορφύραν ἀπο- 

ἀρ στείλωσιν. ἤϑελε γὰρ τοὺς ἑταίρους ἅπαντας ᾿ἁλουργὰς ἐν- 

δῦσαι στολάς. ἀναγνωσϑείσης δὲ τῆς ἐπιστολῆς, Χίοις πα- 

ρὼν Θεόκριτος ὁ σοφὸς νῦν σνανώ δι ἔφη τὸ γ᾿ ̓ θμήρῳ 
εἰρημένον. Τὸν δ᾽ ᾿ 

ἔλλαβε πορφύρεος ϑαάνατος χαὺ μοῖρα κραταιή. 
56. ᾿ἀντίοχον δὲ τὸν Γρυπὸν ἐπικαλούμενον βασιλέα 

φησὶ Ποσειδώνιος ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ εἰκοστῇ ̓ τῶν ἱστοριῶν 

πεντήκοντα Ὁ, αὐοῦ εχ Ἀε]ίαηο. δ ῬοΙγαθπο Ιν. 3, 24, γτεβεϊ- 

ἑαδταέ Ῥουϊζοηῖαβ. ν΄ Β. ὀχτὼ ΒΤ, 
539 6. ἐχπεπονημένον εχ ΛδΙαπο δὲ Ῥοϊγαθπο ῬευΖοπίιβ δέ 

8111. ΕἸΡΥῚ ἐκπεμπόμενοι. Νοα Βαθεδέ ᾶϑο δρίξομτθ, 
539 Γ' ἐφειστήκει ὍΨῚ,. ἐφεστήκει. ΒΡ. οὐ φῶς ἐν ΡΨ. καὶ 

ταῖς ἐν Α. καὶ τοῖς ἐν Β. 

840 ἃ. ὁ σοφὸς] ὙΙ48 ἀπποέδείοπεπι. “ομήρῳ)] 1Π88. ε, 83. 

π, 384. υ, 477. Τὸν δ᾽ οπι, Β. λλαβε ἈΟ. ἔλαβε Β. ἔλα- 
βὲν Ῥ. ἵλε ΨΊ,. Ποσειδώνιος} Ῥοϑιἀοηῖ! Ἰοοαπι δἰεέυιε Μ΄. Ρ, 2106. 

ποσειδώγιος ἕκτῃ τῶν ἑστοριῶν ν: ποσειδώνιος ἐν κη τὰς ἐπιδάφνη ἢ. 
Ὺ Ε 
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τὰς ἐπὶ τὶ Δάφνη, πανηγύρεις ἐπιτελοῦντα ὑποδοχὰς λαμπρὰς, 
ν ἐπιτελεῖν. ἐν αἷς, τὸ μὲν πρῶτον. ̓ἀναδόσεις ἐγίγνοντο ὁλο- 
μελῶν βοωμάτων, εἶτ᾽ ἤδη. καὶ ζώντων χηνῶν. χαὶ λαγωῶν 
χαὶ δορκάδων. ἀνεδίδοντο, δὲ, φησὶ, καὶ χρυσοῖ στέξραγοι 

τοῖς δειπνοῦσι; καὶ ἀργυρωμάτων πλῆϑος καὶ ὃε ἑραπόντων 
χαὶ ὃ ἵππων καὶ καμήλων. ἔδει τὲ ἀναβάντα ἐπὶ τὴν κάμης 

λον ἕκαστον : πιεῖν καὶ "λαβεῖν τὲ τὴν κάμηλον χαὶ τὰ ἐπὶ 

τὴν κάμηλον καὶ τὸν “παρεστῶτα, παῖδα." ἐν δὲ τῇ τέσσα- 
ρισχαιδεκάτῃ, περὶ τοῦ. ὁμωνύμου. αὐτοῦ ᾿Αντιόχου λέγων 
τοῦ ἐπ᾿ ᾿Αρσάκην. εἰς Μηδίαν στρατεύσαντος, Ἂ φησὶν ὅτε 

Ιφ ὑποδοχὰς ἑποιεῖτο ᾿χαϑ' ἡμέραν ὀχλικάς" ἐν αἷς χωρὶς τῶν 
ἀναλισκομένων. καὶ ἐκφατνιζομένων. σωρευμάτων. ἕκαστος 
ἀπέφερε τῶν. ἑστιατόρων ὁλομελῆ κρέα χερσαίων, τε χαὶ 
πτηνῶν χαὶ ϑαλαττίων ζώων ἀδιαίρετα, ἐσχευασμένα, ἅμα- 
ξαν. πληρῶσαι, δυνάμενα" χαὶ μετὰ ταῦτα μελιπήχτων καὸ 
στεφάνων ἐχ σμύρνης καὶ λιβανωτοῦ ἀνδρομήκεσε λημνί- 
σχὼν χρυσῶν πιλήμασι πληϑη." 
τ 57. Κλύτος δ᾽ ὁ ̓Αριστοτελικὸς ἐν τοῖς περὶ “Μιλήτου 

ἡἹολυχράτη. φησὶ τὸν “Σαμίων τύραννον ὑπὸ τρυκρῆς τὰ 
ἃ πανταχόϑεν͵ συνάγειν" κύνας μὲν ἐξ Ἤπείρου; αἶγας δὲ 
ἐκ ; Σκύρου, ἐκ, δὲ “Μιλήτου πρόβατα, ὺς δὲ ἐκ “ικελίας. 
Ἴλλεξις δ᾽ ἐν τρίτῳ “Σαμίων ὥρων ἐκ πολλῶν πόλεών 
φήσι κοσμηϑῆναε τὴν. “Ξάμον ὑπὸ τοῦ Πολυκράτους, χύ- 
γας μὲν "Μολοττικὰς καὶ “ἽἝακαίνας εἰσαγαγόντος αἶγας 
δ᾽ ἐκ Σχύρου καὶ. Νάξου, πρόβατα δ᾽ ἐκ "Μιλήτου καὶ 
τῆς ᾿Ἵττιρῆς., μεσεστέλλετο δὲ, φησὶ, . καὶ τεχνίτας ἐπὶ 

μισϑοῖς μεγίστοις. πρὸ δὲ τοῦ τυραννήσαι κατασχευασά- 

Εν : 

ἘΠ 540 ΚΒ. ἐγίγνοντο] ἐγίνοντο ΒΞ χηνῶν καὶ τὰ λοιπὰ, ἐν δὲ 
ιδ΄. ὑπερ τοῦ Β. ᾿ ὁμωνύμου αὐτοῦ ἀῤτίηχου Ῥν. ὁμωνύμου ἅἄντιό- 

χου αὑτοῦ Β. ὁμώνύμου αὐτῷ ̓ ἀντιόχῳ, ἜΔπη. δικῶνύμου αὐτῷ ᾿Αντιόχου 
1; εἰ ΟΝ ΦΤῊΝ δαϊεῖο, “λέγων͵ τοῦ ὦν τοῦ ἴῃ, Ἐν ἈΝ ίαν] 
μηδείαν᾽ ἘΠ ΟΜ ΔΘΡΊΜΛΝι 

840 ο. ἐν αἷς" χωρὶς --- τ πιλήμιαι ΓΝ ΟὨΙϑιΈ Β΄ γΡοϑιεῖβ καὶ τὰ 
λοϊπὰ ὡς πρδκεῖτι. Ψψιᾶς ΔΩ Ῥ. 210 ἃ. καὶ μετὰ --- ἀλήϑη ὅτι. Ὁ, 

ΐ σὺν, ἀνδροόμήκεσε᾽ ̓ λημνϊδκων᾽ πιλήμασι χρυσοῖς 210. ᾿ς χλύτος 

ἌΡ. πλεῦτοξ Ἔν ὑν σήν (δ ἽΠολυκριίτη) πολυκράτην ΠΝ ᾿ 

540 ἃ. ὯΝ 'ς Υ ἐν δή. Β, Ν ὅρων «οἰ ὅρων Ῥ͵,, 

νν ΓΝ" 



ι206᾽ 1Β ; 

8 μένος, στρωμνὰς ἀολύξεχες καὶ ποτήρια ἐπέτρεπε χρῆσϑαι ι 
τοῖς ἢ. γάμον ἢ μείζονας ὑποδοχὰς ποιουμένοις. ἐκ πάν- 
των οὖν τούτων ἄξιον ϑαυμάζξειν τὸν τύραννον, ὅτι οὐ- 

δαμόϑεν ἀναγέγραπται γυναῖχας ἢ παῖδας μεταπεμψά- 
μένος. καίτοι περὶ τὰς τῶν ἀρρένων ὁμιλίας ἐπτοημένος, 
ὡς καὶ ἀντερᾶν ᾿Ἀναχρέοντι, τῷ ποιητῇ" ὅτε χαὶ δι᾿ ὀργὴν 
ἀπέχειρε, τὸν ἐρώμενον. πρῶτος δὲ ὁ ̓ Πολυχράτης καὶ ναῦς, 
πήξας ἀπὸ τῆς πατρίδος “Σαμίας. ἐκάλεσε. Κλέαρχος, δέ 

φησιν ὡς Πολυχράτης , ὁ τῆς ᾿ἁβρᾶς Σάμου τύραννος, 

ἢ διὰ τὴν περὶ τὸν βίον ἀκολασίαν ἀπώλετο, ζηλώσας τὰ 
«“Τυδῶν μαλακά. ὅϑεν τῷ μὲν “Σάρδεων ἀγχῶνι γλυκεῖ 
προσαγορευομένῳ τὴν παρὰ τοῖς “Σαμίοις λαύραν. ἀντικα- 
τεδχεύασεν ἐν τῇ πόλει, χαὶ τῶν “Ἰυδῶν ἄνϑεσι. πάντα 

ἔπλησε τὰ διαγγελϑέντα “Σαμίων ἄνϑεα. τούτων δὲ ἡ μὲν 
“Σαμίων λαύρα στενή τις ἦν γυναικῶν δημιουργῶν, καὶ 
τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν καὶ ἀχρασίαν πάντων βρωμάτων ὦ ὄν- 

δ5άιτ τως ἐνέπλησε τὴν Ἑλλάδα' τὰ δὲ “Σαμίων ἄνϑη γύναι- 

χῶν καὶ ἀνδρῶν κάλλη διάφορα, ἔτι δὲ τῆς συμπάσης 
πόλεως ἐν ἑορταῖς. τε χαὶ μέϑαις, χαὺ ταῦτα μὲν ὃ Κλέαρ- Ἢ 
χος. οἶδα δὲ κἀγὼ παρὰ τοῖς ἐμοῖς ᾿Δλεξανδρεῦσι, λαύραν ᾿ 
τινὰ καλουμένην μέχρι καὶ νῦν ἄραντα ἐν ἧ πάντα 
τὰ πρὸς τρυφὴν ἐπωλεῖτο. ' 

58. ᾿Δλκισϑένη δὲ τὸν ἸΣυβαρίτην φηδὶν Ἀριστοτέλης 
ἐν τοῖς Θαυμασίοις ὑπὸ τρυφῆς ἑμάτιον τοιοῦτον, χαζα- 
σχκευάσαι τῇ πολυτελείᾳ, ὡς. προτίϑεσϑαι αὐτὸ ἐπὶ “ακι- 

νίου ἐν τ Ἢ πανηγύρει τῆς Ἥρας, εἰς ἣν σὐμπορεύογξαι 

ΘΔ4ΔΌΥ, ἅβρας Σόμου ἵ, οἔ ϑ δυο ρΕ. εὐϊεῖο. ἀβρασάμου ΡΥ: 
ἀβρασάκου, Β, ἀπώλετο δὲ ζηλώσας. ὥς φησι κλέαρχος, τὰ λυδῶν 

μαλακά, ὃς τῷ σάρδεων ἀγκῶνε γλυκὺ (θοττ. ᾿γλυκεῦ Ἀβορασοσορνν 

τὴν παρὰ ϑαμίοις λαύραν ἀντεσκεύαζεν,, στενήν τινα, οὖσαν καὶ γυναικῶν 
δημιουργῶν πλήϑουσαν καὶ τῶν πρὸς ἀπόλαυσιν ὌΝ ἐ Οοπξ, Ἐπδέδεπίαπι, 

Ῥ. 1082, 37. δημιουργῶν πλήϑουσα 6Χ ερίξοπις ἀεάϊε Βομν εἰ ρῃ.. 
οἱ βρωμάτων, ὧν ὄντως --- οὔπιὶ ΟαβδαθοπῸ Ν ἀρρηα ἶ Ἂ 

54! ἃ. ἔτι) ἔτη πὴ παρὰ τοῖς ἐμοῖς] παρ᾽ ἐμοῖς Β. ' ἕω. 
σϑένη) ἀλκχισϑέην Β΄. 6 Αρισιοτέ ἕλης] Ὅδρ.. 99. »- 200, ἐὰ͵ 

Βεοοϊι δῆ. ἐν τοῖς Θαυμαοίοις Ι,. ἐν, τοῖς, περὶ, τρυφῆς 'ϑαυμα- 

σίοις ΑΒΡΥ. ϑοίαιπι ἐν τοῖς περὶ τρυφὴς Ροϑαΐε, ἐρίξοιο.. κατα- 
σκευάοσαι! κατασκευάσασθαι ὅεῃνν οἰρἢ. Ἀρυά, Ανίβεοεθιοπι 65ὲ ᾿άλκι- 

σϑένεε --- κατασκευασ ϑῆναι- προτίϑεοϑαι) προτίϑειει Β. 
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Ῥ πάντες ᾿Ιταλιῶται, χαὶ πῶν δεικνυμένων μάλιστα πάντων 

ἐχεῖνο.. ϑαυμάξεσθϑαι., οὗ φασι κυριεύσαντα Διονύσιον τὸν 
πρεσβύτερον. ἀποδόσϑαι Καρχηδογίοις ἑκατὸν καὶ εἴχοσε 
αὐ νβιθο: ἱστορεῖ δὲ καὶ Πολέμων περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐπι- 
γραφομένῳ. περὶ τῶν. ἐν. Καρχηδόνι πέπλων. περὶ δὲ ἽΣμεν- 
δυρίδου τοῦ. Ξυβαρίτου καὶ τῆς τούτου τρυφῆς, ἱστόρησεν 
Ἡρόδοτος. ἐν. τῇ «ἕχτῃ,. ὡς ἀποπλέων ἐπὶ τὴν μνηστείαν 

τῇς: Κλεισθένους, τοῦ “Σικυωνίων τυράννου ϑυγατρὸς ̓ 4γα-- 

ρίστης, φησὶν, ἀπὸ μὲν ̓ Ιταλίης «Σμινδυρίδης. ὃ ἽἹππε- 

ς χράτεος “Συβαρίτης, ὃς ἐπὶ πλεῖστον δὴ χλιδῆς εἷς ἀνὴρ 

ἀφίκετο. εἵποντο γοῦν αὐτῷ χίλιοι μάγειροι καὶ ὀρνιϑευ- 

ταί. ἱστορεῖ περὸ αὐτοῦ χαὶ Τίμαιος ἐν τῇ ἑβδόμῃ. περὶ 
δὲ “τῆς “Διονυσίου τοῦ νεωτέρου “Σιχελίας τυράννου τρυφῆς 

Σάτυρος. ὃ. περιπατητικὸς ἱστορῶν ἐν τοῖς βίοις πληροῦ- 
σϑαί. φησι παρ᾽ αὐτῷ τριακοντεικλίνους οἴκους ὑπὸ τῶν 

εὐωχουμένων. χαὶ Κλέαρχος δὲ ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν βίων 
γράφει οὕτως ,»Διονύσιος δ᾽ ὁ ̓Δωνυσίου, ἁπάσης γενόμε- 

“ος. “Σικελίας ἀλάστωρ, εἰς τὴν “Ἱοχρῶν πόλιν παρελϑὼν. 

ἃ οὖσαν αὐτῷ μητρόπολιν, Δωρὶς γὰρ ἡ μήτηρ αὐτοῦ τὸ 
“γένος ἦν “Τοχρὶς, σερώσας οἶχον τῶν ἐν τῇ πόλει τὸν μέ- 

(7ιστον ἑρπύλλοις καὶ ὁόδοις, μετεπέμπετο μὲν ἕν μέρει τὰς 
«Τοκρῶν παρϑένους" χαὶ γυμνὸς μετὰ γυμνῶν οὐδὲν κἰσχύ- 
“γῆς παρέλιπεν. ἐπὲ τοῦ 'στρώματος κυλινδούμενος. τοιγαρ- 
οὖν μετ᾽ οὐ πολὺν. χρόνον οἱ ὑβρισθέντες χυναῖχα. χαὶ 
τέχγα. ἐκείνου λαβόντες ὑποχείρια ἐπὶ τῆς ὁδοῦ στήσαντες 
μεϑ'᾽ ὕβρεως ἐνηκολάσταινον αὐτοῖς " χαὶ ἐπεὶ τῆς ὕβρεως 

πλήρεις ἐγένοντο, κεντοῦντες ὑπὸ τοὺς τῶν χειρῶν ὄνυχας 

τ 54] Ρ. μάλιστα οχ Ατϊδβίθ]616 δἀάϊϊε Θαβαυδοπι5π. ΑΠέον ἀε- 

τγεοίθμι βαρρίθυ!ε. ερἰἔοπιθ, καὶ δεικνύμενον πρὸς πάντων ϑαυμάζεσϑαι. 

το ἐπιγραφομένῳ οτα. Β.. ἐν τῇ (τῇ οἵη. Β) ἕχτῃ! ἂν. 126. 

ο Σικυωνίων. Τὼ. συκυωνίου ῬΥ͂. ᾿Δ4γαρίστης ἴ. ἀγαρίνης, ΡΥ. 
«εὐγάρέστης Β, ᾿4γκρόστης λιβοπαθαβ Ψ], ν. 278 Ὁ. "ζεαλίης) ὕτα. 
λίας Β. “Ἱπποκράτεος ῬῬΨΕ, ἑπποχράτειος ΑΒ. 

841 ς, χλιδῆς] χλειδαῖς Β., ἐν τῇ ἑβδόμῃ ΡΎΙ. ἐν τῇ τῆς 
ἑβδόμης ΑΒ. Ἐοτέίαββθ ἀαρὶοχ βογίρέυτα δαϊς ἐν τῇ ἑβδόμῃ οἰ διὰ τῆς 
εἰβδόμης. Σικελίας, τυράννου θῃᾳ. Β. ἱστορῶν οἷν. Β..ς 
δὲ ἐν τῷ] δὲ εἴ τῷ φπι. Β. γράφει οὕτως οπι. Β., Οοπῇ, Λε δι. 

Ν Ή ς,: 8. 

941 ἀ. μεϑ᾽ ὕβρεως ἀἄά, Αι οἱ, ΓΨΉ. ἐπεὶ] ἐπὶ Β. 
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δ 'βελόναις, ̓ ἀνεῖλον αὐτούς. χαὶ τελευτησάντων τὰ "μὲν ὀστᾶ᾽ 4} 
κατέκοψαν ἐν ὅλμοις,. τὰ δὲ λοιπὰ κρέα ψεμησάμενοι, ἐπη- ᾿ 

ράσαντο πάντες τοῖς, “μὴ γευσαμένοις αὐτῶν" " ὅϑεν πρὸς ' 
τὴν ἀνόδιον ἀρὰν. "χατήλεσαν αὐτῶν. τὰς 'σάρῤχας," ἵν᾽ ἡ 
τροφὴ σιτοποιουμένων χατεδεσϑῇ᾽ τὰ δὲ “λείψανα. κατὲξ 
πόντωσαν. αὐτὸς δὲ Διονύσιος «ἕλοι μητραγυρτῶν. καὺ τὺμ- 

πανοφορούμενος οἰχτρῶς τὸν βίον κατέστῤεψεν.- εὐλαβητέον 

οὖν τὴν καλουμένην τρυφὴν, οὖσαν τῶν βίων. ἐφ πὰς 
ἁπάντων τὲ ὀλέϑριον. ἡγεῖσϑαι τὴν ὕθριν. ΡΝ ὙΚΝ ΤΟΥ 

59. Διόδωρος δ᾽ ὁ Σικελιώτης ἐν τοῖς περὶ 'θιβλιο. 

{ ϑήχης ̓ Ακραγαντίνους, φησὶ χατασχευάσαι Γέλωνι χολυμ- " 
βήϑραν. πολυτελῆ, δ τὸ περέμετῥον. ἔχουσαν 'σταδίων ἑπτὰ, 

βάϑὸς δὲ πηχῶν εἴκοσιν" εἰς ἣν ἐπαγομ ἐνὸν ποταμῶν καὶ Ἷ 

χρηναίων ὑδάτων ἰχϑ' υοτροφρεῖον ἐἶναι ᾿“χαὶ πολλοὺς πα- ᾿ 

ρέχεσϑαι ἰχϑῦς εἰς τὴν τρυφὴν χαὶ ἀπόλαυσιν τῷ 1 ἐλωνί" ἡ 
χαϑίπτασϑαι δὲ καὶ ᾿κύχνων πλῆϑος εἰς αὐτὴν," “ὡς. γί- 
γεῦϑαι ἐπὶτερπεστάτην τὴν ϑέαν: ὕστερον δὲ αὕτη ̓ διεῖρ ϑάῤρη 
καταχωσϑεῖσα. Δοῦρις δ᾽ ἐν τῇ δεχάτῃ τῶν. περὶ ̓ 4γα- 

542 ϑοχλέα,, χαὶ πλησίον ᾿Ἱππωνίου͵ πόλεως ἄλσος τὶ ᾿Αὐτ 

σϑαι᾿ 'χάλλει διᾶιρορον καὶ κατάρρυτὸν. ὕδασιν, ἐν ᾧ χὰ 
τόπον τινὰ εἶναι χαλούμενον. ᾿“μαλϑείας χέρας, Ὁ τὸν 

Γώωνὰ χατασκευάσαι. :Σειληνὸς δ᾽ ὃ ̓Καλλὰτιανὸς ἐ ἕν τρίτῳ 

Σικελικῶν περὶ “Συρακούσας. φησὶ κῆπον εἶναι πολυτελῶς 

χατεσχευασμένον, ὃν καλεῖσθαι Μῦϑον,: ἐν. ᾧ χρηματίζειν 

“Ἰέρωνα τὸν ἀὐρηννννν, ἢ δὲ μη ἐμάν τῆς “Σικελίας π πᾶσα 

αὐτούς ΒΕ. αὐτάς ΡΥΙ.. ὁμῷ 

ἢ 541 6. κατήλεσαν Ὁ οὐπι Βέγαθοιο ΥἹ. Ρ. 60: 64, Οἀ 580, (373. 
εὔ, ἙὰΔΙο) χατηλέησαν ΑΒΡΨ, 'χατηλόησαν 1, ᾿τυμπανοφορούμενος] 
τυμπανιζόμενος Ἐπιδξας 5 Ῥ. 1824, 1]. ᾿αδαίια, τπέορργθίδείουιο ἢ 
τύμπανον χρούων. “ιόδωρος] ΧΙ, 25, Ψιάδ δπποίδειοπθπι, 

541 ἢ, ἀπραγαντεῖνον φησὶ κατεσκεύασαν Ῥ. “ ᾿ποταμῶ»᾽ ποτα- 
μίων Οογαδ5, τρῦφὴν»} τροφὴν Β. τῇ δεχύτη] τῇ οπι. Β. 
ἐς 542 ἃ. διάφορον ἈΒ. διαφέρον ΡΥ͂].. ΟΠ δι: πᾶθο Ὁ. ᾿Αμαλ- 
ϑείας] ἀμαλϑίας Β. Σειληνὸς] Βονθοθαίαν Σιληνὺς. χαλλα- 
τιανὸς Ἄ. χαλλαντιανὸς . χαλατιανὺς ΡΥ͂Ι,. Καλακτῦνος ουπὶ Ἡοϊϑέδηϊο 

πα΄ δέορῃ. ΒνΖ, ν. 2339. νοὶ Καλλατῖνος Β'ομ νοΙΡ. “υρακούσας] 

συρακούοης Β. ὃν καλεῖσϑαν εὖϑον ΑΒ, ὃς καλεῖται μῦϑος Ὁ, χα- 

λεσθαι δὲ μῦϑον ῬΥ!,. 
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κῆπος προσαγορεύεται, διὰ τὸ πᾶσα εἶναι πλήρης δένδρων 
ἡμέρων, ὥς φησι Καλλίας ἐν ὀγδόῃ τῶν περὶ ᾿4γαϑοκλέα ᾿ 

νυ ἑστοριῶν. Ποσειδώνιος δὲ ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν ἱστοριῶν περὺ 

Δαμοφίλου λέγων. τοῦ “Σικεμώτου, δι᾿ ὃν ὁ δουλικὸς ἐκι- 
γήϑη πόλεμος, ὅτι τρυφῆς ἦν οἰκεῖος ̓ γράφει χαὺ ταῦτα 
»Ἱρυφῆς οὖν δοῦλος ἥν χαὶ κακουργίας, διὰ μὲν τῆς χώ- 

ρας τετραχύχλους ἀπήνας περιαγόμενος καὶ ἵππους χκαὲ 
ϑεράποντας ὡραίους καὶ παραδρομὴν ἀνάγωγον. «κολάχων 
τε καὺ παίδων στρατιωτικῶν. ὕστερον δὲ πανοικίᾳ ἐφυβρί- 
στως κατέστρεψε τὸν βίον ὑπὸ τῶν. οἰχέτῶν περιυβρισϑεί." 

60. 4ημήτριος δὲ ὁ Φαληρεὺς, ὥς φήσι Δοῦρις ἐν 
ὁ τῇ ἑκκαιδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν, Ζιλίων καὶ διακοσίων ταλάν-. 

τῶν χατ᾿ ἐνιαυτὸν κύριος γενόμενος, καὶ ἀπὸ τούτων βρα- 
'χέα δαπανῶν εἰς τοὺς στρατιώτας καὶ τὴν. τῆς πόλεως 
διοίχησιν, τὰ λοιπὰ πάντα διὰ τὴν ἔμφυτον ἀκρασίαν 

ἠφάνιζε, ϑοίνας τε καϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν λαμπρὰς ἐπιτε- 
λῶν καὶ πλῆϑός τι συνδείπνων ἔχων" καὶ ταῖς μὲν δα- 
πάναις ταῖς εἰς τὰ δεῖπνα τοὺς Μακεδόνας ὑπερέβαλε, τῇ 
δὲ χαϑαριότητι Κυπρίους καὶ Φοίνικας" ῥαάσματά τὲ μύ- 

4 ρῶν ἔπιπτεν ἐπὶ τὴν γῆν, ἀνϑινά τε πολλὰ τῶν ἐδαφῶν 
ἐν τοῖς ἀνδρῶσι κατεσχευάξετο διαπεποικιλμένα ὑπὸ δη.: 
β μιουργῶν. ἤσαν. δὲ καὶ πρὸς 7υναίαις ὁμιλίαι σιωπώμεναι 

"καὶ νεανίσχων ἔρωτες ψυχτερινοὶ, καὶ ὃ τοῖς ἄλλοις τιϑέ- 

μενος" ϑεσμοὺς “ημήτριος καὶ τοὺς βίους τάττων ἀγνομα- 
ϑέτητον ἑαυτῷ τὸν. βίον. κατεσχεύαζεν. ἐπεμελεῖτο δὲ καὶ 
τῆς ὄψεως, τήν τε τρίχα τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ξανϑιζόμε- 

γος χαὶ παιδέρωτν' τὸ πρόσωπον ὑπαλειφόμενος καὶ τοῖς 
δ νὰ 

842 Ὁ. τῶν περὸ ᾿Αγαϑοκλέα -- ὃὲ ἕν τῇ ὀγδόῃ δἀὰ, ΑΒΗ, 

ον, ΡΥ. τῶν περὶ] τῶν περὶ τὸν Β. ἀγαϑοκλέα ἱστοριῶν Α. 

ἱστοριῶν οτ. ΒΤ. ποσιδώνιος ἐν ἢ περὺ δημοφίλου φησὶ τοῦ σι- 

κελιώτου Β. γράφει καὶ ταῦτα οπι, Β., Τρυφῆς οὖν) ἔφη 
δαά. Β. ὅ Φαληρεὺς) ὃ Πολιορκητὴς Αο]άππι8, 4] πος οἀραΐ 

ἐγ βίο! ε πὶ Υ, ἩΗ. ΙΧ, 9. ἣ 
- 942. ο. τῶν ἱστοριῶν οπι, Β. ϑοίνας τε ϑοιννεῖρι. Γθυὶ 

ϑοίνας δὲ. ϑοίνας --- ἔχων οπι, Ὁ. καϑαριότητε Ψ],, καϑαρειότητ 

Ὁ. χαϑαρότητι Ρ. . ; 

542 ἃ. ἐν τοῖς οπι. Ρ. καὶ ὃ τοῖς) χαὶ οπι. Ῥ. κατεσκεύα-- 

ζε»} κατεσχεύάσεν Ἰ᾿. τήν τὲ τρίχα] τὴν δὲ τρίχα Β. 
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ἄλλοις ἀλείμμασιν. ἐγχρίων. ἑαυτόν" ἠβούλετο γὰρ. τὴν ὄψιν 
8 ἱλαρὸς. χαὶ "τοῖς “ἀπαντῶσιν. ἡδὺς φαίνεσθαι. ἐν δὲ τῇ ὦ 
πομπῇ τῶν “Διονυσίων, ἣν ἔπεμψεν ἄρχων. γενόμενος, ἦδε ΕΥ 
χορὸς: "εἰς αὐτὸν ποιήματα ὡξειρώμενος τοῦ ἈΜΘμμνοΝ ἐν 
οἷς νρημα μον προσηγορεύετο Χο ψν κρῖ 

᾿βξόχως. εδ᾽ εὐγενέτας ἠπιόμοιρος. ἀϑώιςς οἰδύτα Ἢ 
“ἄρχων σε, Ν  χαὺ “γεραίρει. μι Ὡν Ἰῳφαλ ἀνναυναρν ἀ 

Καρύστιος δὲ ὁ “Περγαμηνὸς ἐν τρίτῳ ὑπομνημάτων. ̓γάη- 
μήτριος (φησὶν). ὁ Φαληρεὺς “Ἱμεραίου, τοῦ ἀδελφοῦ ἀναι- 
ρεϑέντος ὑπ᾽ “Αντιπάτρου. αὐτὸς «μετὰ Νικάνορος εδιέτρυ-- 
βὲν, αἰτίαν ἔχων. ὡς, τὰ ᾿Επιφάνεια τοῦ ἀδελφοῦ. ϑύων. 

ἴ- "Κασάνδρῳ "δὲ “γενόμενος φίλος μέγα ἴσχυσε. καὶ κατ΄ ἀρ- 7. 
χὰς μὲν. ἦν αὐτοῦ τὸ ἄριστον ὀξύβαφα παντοδαπὰς ἐλάας 

ἔχοντα χαὶ τυρὸν νῃσιωτικόν. ὡς δ᾽ ἐπλούτησε, "Μοσχίωνα 
τὸν ἄριστον τῶν. τότε. μαγείρων καὶ δειπνοποιῶν ἐ ἐωνήσατο, 

“χαὶ τοσαῦτα ἦν τὰ “παρασχευαζόμενα χαϑ' ἡμέραν. ̓ὦστε 
'χαρισωμένου τῷ “Μοσχίωνι τὰ λείψανα ,Μοσχίων "ἐν ἔτεσι 
δύο τρεῖς συνοικίας ἐωνήσατο, παῖδάς τ᾽ ἐλευϑέρους ὕβριξε 

“καὶ γυναῖχας τὰς τῶν ἐπιφανεστάτων. ἐζηλοτύπουν δὲ: πάν- 
τὲς οἱ παῖδες τὸν ἐρώμενον αὐτοῦ Θέογνιν" χαὶ τοσοῦτον. 
ἦν τῷ Δημητρίῳ προσελϑεῖν ὥστε μετ᾽ ἄριστον αὐτοῦ πε- 

δ43 θιπατήσαντος παρὰ τοὺς Τρίποδας συνῆλϑον εἰς τὸν τό- 
'πὸν παῖδες κάλλιστοι ταῖς ἑξῆς ἡμέραις, ἵν᾿ ὀφϑεῖεν αὐτῷ." 

.θ1, Νικόλαος. δ᾽ ὃ περιπατητικὸς. ὧν τῇ δεκάτῃ καὶ 
ἑκατοστῇ τῶν ἱστοριῶν “«“εὐχολλόν. φησιν ἀφικόμενον “εἰς 
βα : χαὶ ὑαδααναμαν ΜῊΝ τὲ ἀποδόντα τοῦ ὁ πρὸς 

τυδῇ 

42 6. ἔπεμψεν ΑΒ. μὰ ΡΥΙ.. σειρώμενος. ΟΡΥΊ, 001- 
γυρέθ, Καστορίωνος [μθορᾶγάιι5 Ἑπιρηάδέ. ΨΙ. 20. σολέως Α. σωλέως. 
ΒΨ, ἐν οἷς ἡλ ἐιόμδρφος προσηγορεύεξο. ἐξόχος τε εὐχενέτὰς, ἠπιό- Ὁ 

᾿μδίρος Ο: ΚΕΝ ὉΠΊ1550 ἠπιόμοιρος ροϑιε Ἐδέμ 5. Ρ. 1508, 1. ᾿ 
εὐγενέτας} εὐγενέτης Β., ἠπιόμοιρος] ἡλιόμορφος ἹΚΌΝπῖι5. δα Ἀ6- 

“δὶ Υ'. Η. ΧΗ, 14, “Ἱκεραίου) ἱμερέας Ἐ. νΑνεμέξερου ἄντι- 

πέτρου Β.. Κασάνδρῳ] καοσάνδρῳ Βα ᾿ 
542 ἔ, ἐλάας Β. ἐλαίας ΡΥ͂Ι,. νησιωτέχδ»} ψηἀαιοιουννὸν ἸΑν: 

τ ὀσχίωνα μοσχίονα Τὸ δὲ ἰπἤνα μοσχίονι, Θέο;νιν δου οθδίαν 

Θεόγνιν. δίογνιν ΒῸ δὲ δριζοιιθ ΗἨοθβομο,. Ὁ οἰιπὶ αὶ μαϑ το δ 55: 

πιθηάδθ ἐν αἀϊοῖ 5, 

ὅ48 ἃ, ἑκατοστῇ αϊοβίαϑ. ἱπ Ἐχοορρεὶς Ῥ. 801. Το πορθαΐαν 
εἰκοστῇ. ᾿“λεύκολλον ΑΒΟ, λεύχουλον Ψ. λεύκουλλον Ῥ, 4511, 1. 



» 

ο 

18 1211 

Μιϑριδάτην πολέμου ἐξοκεῖλαι. εἷς πολυτελῆ δίαιταν ἐκ τῆς 
παλαιᾶς σωφροσύνης, τρυφῆς. τε πρῶτον εἰς ἅπαν Ῥω- 

μαίοις. ἡγεμόνα γενέσθαι, χαρπωσόμενον δυοῖν. ̓ βασιλέοιν 
πλοῦτον, Μιϑριδάτου καὶ. “Τιγράνου. διαβόητος δ᾽ ν παρὰ 
Ῥωμαίοις χαὶ “ἴπτιος ἐπὶ τρυφῇ χαὶ μαλακίᾳ, ὡς φήσειε 

“Ῥουτίλιος. περὶ. γὰρ. ἐἀπιχίου προειρήκαμεν. Παυσανίαν δὲ. 
καὶ «Ἵὐσανδρον ἐπὸ τρυφῇ. διαβοήτους γενέσϑαι σχεδὸν 
πάντες. ἱστοροῦσι. διόπερ χαὶ ᾿ἅγις. ἐπὶ «““υσάνδρου ἔφη 
ὅτι δεύτερον. τοῦτον ἡ “Σπάρτη. φέρει. Παυσανίαν. Θεό- 

σπίομπος δὲ ἐν τῇ δεκάτῃ, τῶν. “Ἑλληνικῶν τἀναντία φησὶ 
περὶ τοῦ Τυσάνδρου, ὅτι. φιλόπονος ἦν χαὺ “ϑεραπεύειν 
δυνάμενος καὶ ἰδιώτας καὶ βασιλεῖς, σώφρων ὧν καὶ τῶν 
ἡδονῶν ἁπασῶν κρείττων. γενόμενος γοῦν τῆς “Ελλάδος 
σχεδὸν ἁπάσης κύριος ἐν οὐδεμιᾷ φανήσεται τῶν πόλεων 
οὔτε. πρὸς τὰς. “ἀφροδισίους ἡδονὰς ὁρμήσας οὔτε φόνς 

'χαὶ πότοις ἀχαίροις., χρησάμενος." ἐπιὰ 
θ2. Οὕτω. δὲ παρὰ. τοῖς ἀρχαίοις τὰ τῆς τρυφῆς καὶ 

«τῆς πολυτελείας ἡσχεῖτο ὡς χαὶ Παρράσιον τὸν ᾿ ζωγράφον 

“πορίρύραν. ̓ἀμπέχεσϑαι χρυσοῦν. στέφανον ἐπὶ τῆς κεραλῆς 
ἔχοντα, ὡς ἑστορεῖ Κλέαρχος ἐν τοῖς βίοις. οὗτος γὰρ παρὰ 
έλος ὑπὲρ τὴν. γραφικὴν. τρυφήσας λόγῳ τῆς ἀρετῆς ἀντε- 
λαμβάνετο χαὶ ἐπέγραφε τοῖς ὑφ᾽ αὑτοῦ ἐπιτελουμέγοις 

ἔργοις 
ἁ Ἁβροδίαιτος ἀνὴρ ἀρετήν τε σέβων τόδ᾽ ἔγραψε. 
καὶ τὶς ὑπεραλγήσας, ἐπὶ τοὐύτῴ παρέγραψε, “Ῥαβδοδίαιτος 
ἀνήρ. ἐπέγραψε δὲ ἐπὶ πολλῶν ἔργων αὑτοῦ καὶ τάδε 

ἐξοχεῖλαι] ἐξωνεῖλαν ῬΥ͂Τ.. ἀὐδον “ἢ τε ὁτα. ΠῚ τον Ἰνώ. 
ὑμενον --- Τιγράνου οτι. Β.. δυοῖν) δον! θοθαίατ δυεῖν. λθβασι- 

“λέοιν ῬΥ͂Τ,. βασιλέων ΑΟ. Οοπῇ, δὰ Ὑ1: ν-.274 ἔ, 

"Ὁ 5648 Ὁ, παυσαωνίαν᾽ δὲ ῬΥ͂Ι,.. παυσανίαν τε Α. καὶ πάυσ. δὲ Ὁ. 
Ἶάγις} ϑογδοθάξαν ἅγις. τ ἰϑεόπομπος ἐν εἴ ἑλληνικῶν Β. 6 καὶ 

ϑεραπεύειν ΑΒ. καὶ ὅπι. 'ῬΨΕ,, ᾿Ερίϊτουιθ “ἐοέαπι Ἰοούπι οπιϊδῖξ. 
σώφρων ὧν ὨΟΌΓδοιΒ ἵπ Λἀδοπα!5 αὐ Ατ᾽βϑιορμαπ, Ρ. (148). Πἰργὶ σω- 

- φρονῶν» ἁπασῶν ΛΌ. πασῶν ΡΥ]; σχεδὸν --- ἀφροδισίους οπι. Ρ. 

548 ο. χρησάμενος) χρώμενος Β. ὀὀἀτῆς πολυτελείας) τῆς οπι. Β. 
τ" χρυσοῦν Τ,. χρυσὴν ΡΥ͂, χρυσοῦν οἰἶάπι Αοἰαπυ5 Ψ. Η. ΙΧ, 11]., 

τ 61 Βαπο Ἰοοαπι Χορ 51, ὑφ᾽ αὑτοῦ). δόνθθθαΐιν ὑπ΄ αὐτοῦ. 

843 ἃ. καί τις - τάδ᾽ ἔγραψε ον, ΡΥ. αἀά, ΑΒΙ, οὲ πιαίονθ ἐχ 
Ρᾶνίθ δΒαᾶρθεξ δρίτοπιρ. Ερὶρσνυαινμαία ἴθ Ἀπεποϊοσίαπι αϊαΐ, 
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φοτ ᾿Αθροδίαιτος "ἀνὴρ ἀρετήν τε σέβων τάδ᾽ ἔγραψε 
“Παρράσιος 2, κχλεινῆς πατρίδος ἐξ ̓ Εφέσου. ἘΡ] 

οὐδὲ πατρὸς λαϑύμην͵ Ἑὐήνορος, ὃς νιν ἔφυσε, ἩΡΣΒᾺ 

"γνήσιον, ᾿ Ἑλλήνων πρῶτα ἰϑολμματ" τέρηρι ; 
ηὔχησε δ᾽ ἀνεμεσήτως. ἐν τούτος ἡγδωκηῖας ὦ 

ε΄  Εἶ καὶ ἄπιστα χλύουσι λέγω τάδε" φημὶ γὰρ ἤ 
' τέχνης. εὑρῆσθαι τέρματα τῆσδε σαφῆ ΟΝ 

χειρὸς ὑφ᾽ ἡμετέρης" ἀνυπέρβλητος. δὲ πέπηγεν 
᾿ οὖρος. ἀμώμητον δ᾽ οὐδὲν ἔγεντο Ὀβοῦνοῖε: τῇ 

ἀγωνιζόμενος δὲ ποτε, πρὸς “καταδεέστερον ἐν “Σάμῳ τὸν 
“4ἴαντα. χαὶ ἡττηϑεὶς συναχϑομένων αὐτῷ τῶν φίλων ἔφη 
ὡς αὐτὸς μὲν ὀλίγον φροντίζοι, «Αἴαντι δὲ συνάχϑοιτο 

ε δεύτερον ἡττηϑέντι. ἐφόρει δὲ ὑπὸ τρυφῆς πορφυρίδα καὶ 
στρόφιον λευκὸν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς εἶχε » σχίπωνέ τε ἑστη- 
φίξετο χουσᾶς ἕλιχας ἐμπεπεισμένῳ,. ᾿χρυσοῖς τε ἀγνασπα- 
στοῖς ἐπέσφιγγε τῶν βλαυτῶν τοὺς ἀναγωγέας. ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τὰ χατὰ τὴν τέχνην ἀηδῶς ἐποιεῖτο, ἀλλὰ ὀφδίως,. ὡς καὶ 

ἄδειν γράφοντα, ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ εὐ- 
δαιμονίας. τερατευόμενος δὲ ἔλεγεν, ὕτε τὸν ἐν «1ἰνδῳ Ἥρα- 

κλέα Ἔγθαψενς ὡς “ὄναρ αὐτῷ ἐπιφαινόμενος ὃ ϑεὸς ̓ σχη- 
ματίζοι αὐτὸν πρὸς τὴν τῆς γραφῆς. ππνρς ἀρομεν ἢ ὅϑεν 
“καὶ ἐπέγραψε τῷ πίναχι, - ὁ ΔΑ 

τοοθρέα υο]. ΠῸ ν. 779. Ψ.1. τάδ᾽ ἔγραψε (ν6] ἔγραψεν) ΑΒ. 
εἰ Λεμβοπᾶουβ ΧΥ͂. γΡ. 087 Ὁ. τάδε γράψε Τ',. ΟΝ, 8, ὅς νιν ἔφυσε 
ΤἸασοθβίιβ.. ὃς ἀνέφυσε ἈΒ. ὅς γ᾽ ἀνέφυσε ΡΥΙ,. Ὑ ἊΣ πρῶτα] 

πρὸς τὰ ΒΥ 6ΒΘΔΑΪέεσαπι ΘΡΙΡ απιπιδ ἡ αξέα!ε ΑΥϑεῖ 465. υο]. Π. Ρ. 

386. ζωγράφου τι ἐπίγραμμα ἐξεδίδασκε τοιουτονὶ, καὶ ἄπιστα ---. “΄ 

ηὔχει δὲ οὗτος τὰ τῆς τέχνης εὑρῆσθαι αὐτῷ τέρματα, ἐπάγων καὶ ὅτι 

ἀνυπέρβλητος αὐτῷ πέπηγεν οὖρος" ἀμώμητον δ᾽ οὐδὲν ἐγένετο βροτοῖς Ὁ. 
5438 ε. ἐν τούτοις Ἐὶ καὶ δοιννεῖσι: ἐν, τούτοισι καὶ ἈΒΡΥ͂, ἐπὶ 

τούτοισι καὶ Β451}. 1, Ψ. 1. λέγω ΑΒΡΨΥ͂ οἐ ᾿Αγιβειά6β. λέγων 

4511. 1. τάδε 6χ ΑΥἰδεϊάθ δἀδίέαπι. Ψ'. 3. ἡμετέρης] ἥμε-- 
τέρας Β. Υ. 4. ἔγεντο] ἐγένετο Β. ἐγίνετο Ῥ. υ τῶν 
548 ἢ. εἶχε δἀά. ΑΒΟ. οην. ΡΥ... ΞΟ. σχέπωνι ΑΒΟ εἰ Ἐυδέα- 

ἐπίὰ5 ν. 995, 206. σχίμεπωνι ῬΥΙ,. χρυσᾶς ἕλικας) χρυσαῖς ἑλέ- 

'χαις Ρ. ἀνασπάστοις Ὁ οἔ ἈΑε]ϊᾶπυδ. εὐ Επιδέαεμίι5. ἀνασπαστοῖς 
Ρν1.. τοὺς ἀναγωγέας) τὰς. ἀναγωγὰς Ἐπιδέαξῃῖι5, ποὴ Ο: χιοᾶ 
ΠΡ ΥΑΥΙ 6556. νἱάδίαν, ποι Ἐλιβέδίῃ!!, αὶ Ργορίου. ἀναγωγεὺς θ΄ 
1000 υἱϊίατ. Θεόφραστος] 0]. Υ΄. Ρ. 198. σχηματίζοι) σχη- ᾿ 

ματίζει Β. ἐπέγραψε] ἀπέγραψε Β. 
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4 Οἷος δ᾽ ἐννύχιον. φαντάξετο, πολλάχε, φοιτῶν. 
ἷ Παρρασίῳ δι᾿ ὕπνου, τοῖος ὅδ᾽ ἐστὶν. ὁρᾶν. ΩΝ 

.θ3, Καὶ φιλοσόφων «δὲ αἱρέσεις. ὅλαι -τῆς περὶ. τὴν 

μρζῥλω αἱρέσεως. ἀντεποιήσαντο" "καὶ ἥ γε Κυρηναϊκὴ χα- 

λουμένη ἀπ᾿ ᾿Αριστίππου τοῦ Σωχρατικχοῦ τὴν ἀρχὴν 
λαβοῦσα, ὃς ἀποδεξάμενος τὴν. ἡδυπάϑειαν, ταύτην τέλος 
εἶναι ἔφη καὶ ἐν αὐτῇ τὴν εὐδαιμονίαν. ̓ βεβλῆσϑαι χαὺ 
μονόχρονον αὐτὴν εἶναι" παραπλησίως τοῖς ἀσώτοις͵ οὔτε 
τὴν μνήμην τῶν γεγονυιῶν ἀπολαύσεων πρὸς αὑτὸν ἡγού- 

ν μενος οὔτε τὴν ἐλπίδα τῶν ἐσομένων, ἀλλ᾽ ἕἑνὲ μόνῳ τὸ 
ἀγαϑὸν χρίνων τῷ 'παρόντι, τὸ δὲ ἀπολελαυχέναι καὶ ἀπο- 
λαύσειν οὐδὲν νομίζων πρὸς αὑτὸν, τὸ. μὲν ὡς οὐκ. ἔτ᾽ ὃν, 

τὸ δὲ οὔπω. καὶ ἄδηλον", ὁποῖον καὶ οἱ τρυφῶντες πά- 
σχουσι τὸ παρὸν εὖ, ποιεῖν ἀξιοῦντες. ὡμολόγησε δ᾽ αὐτοῦ 
τῷ δόγματι χαὶ .ὃ. βίος, ὃν ἐβίωσεν. ἐν πάσῃ. τρυφῇ καὶὲ 

στολυτελείᾳῳ μύρων. καὶ ἐσθήτων χαὶ γυναικῶν. ᾿“Ζαΐδα γοῦν 
ἀναφανδὸν" "είχε τὴν. ἑταίραν χαὶ ταῖς. Διονυσίου πολυτε- 
λείαις ἔχαιρε; χαίτοι πολλάκις ἐνυβριξζόμενος. Ἡγήσανδρος 

γοῦν φησιν. ὡς καὶ. ἀδόξου 'ποτὲ κλισίας παρ΄ αὐτῷ. τυχὼν 
ἤνεγκεν, ἐρωτήσαντός τε τοῦ Διονυσίου. τέ΄ φαίνεται. ἡ 
χατάχλισις πρὸς τὴν χϑὲς, ἔ ἔφησε παραπλησίαν εἰναι, ἐχείνῃ 

τε γὰρ, ἔφησεν., ἀδοξεῖ τήμερον χωρισϑεῖσα ἐμοῦ. χϑὲς 
δὲ πασῶν ἦν ἐνδοξοτάτη δι᾿ ἡμᾶς. αὕτη δὲ τήμερον καὶ 
ἔνδοξος γέγονε διὰ τὴν᾿ ἡμετέραν παρουσίαν, χϑὲς δὲ ἠδοξει 

μὴ παρόντος ἐμοῦοδ, χαὶ ἐν ἄλλοις δέ. φησιν ὁ Ἡγήσαν- 

ἃ δρος » Ἀρίστιππος ῥαινόμενος μὲν ὑπὸ τῶν τοῦ 4ιονυσίου 
ϑεραπόντων, σκωπτόμενος δ᾽ ἐπὶ τῷ ἀγέχεσϑαι ὑπ᾽ ̓ Ἄντι- 
φῶντος, Ἐὶ δ᾽ ἁλιευόμενος ἐτύγχανον, ἔφη». καταλιπὼν τὴν 
ἐργασίαν ἂν ἀπῆλϑον :“ διέτριβε ὃ δ᾽ ὁ ᾿Αρίστιππος τὰ πολλὰ 
ἐν «Αἰγίνῃ τρυφῶν. διὸ χαὶ ὁ Ξενοςρῶν ἐν τοῖς “Ἃπομνη- 

μονεύμασί, φησιν ὅτι πολλάκις ἐνουϑέτει αὐτὸν ὃ “Σωχρά- 

ἰχ 

544 αὦ πολλάκι. ἡρυλάμς Β. τοῖος] δ᾽ οἷος Β. εἰντεποιή-- 

σατο ἘΒ. ᾿ ἊΨ» 

544 ς. ὡς καὶ ἀδύξου καὶ οπι. Β, .. ἔφησεν, ἀδοξεῖ ἔφησεν 
οπι. διὰ τὴν ἡμετέραν) διὼ ἡμετέραν Β. δέ φησιν οπι, Β. 

844 ἃ. τοῦ Διονυσίου] τοῦ οπι. Ῥ. ἐπὶ τῷ Μίοπασπια δά 
Β1οΡ. Τδογε, ,. 07. ὑπ᾿ ἀντερῶντε ΡῚ ἐν τοῖς (τοῖς οῃν, Β.) 

᾿ΗἩπομνημονεύμασι) 1ἴ, 1. ἐνουθέτει) ἐνουθέτησεν Β.. 
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τῆς καὶ τὴν ̓ ἠϑοποιίαν πλάσας τῆς ἀρετῆς χαὶ τῆς Ἢδο-᾿ 
γῆς εἰσῆγεν. ὁ Ὁ δ᾽ ᾿Αρίστιππος ἐπὶ τῆς «“Ταἴδος ἔλεγεν, "ἔχω 
καὶ οὐκ ἔχομαι. καὶ παρὰ Διονυσίῳ. διηνέχϑη. τισὶ περὶ 

ς τῆς ἐκλογῆς τῶν τριῶν νοήμπμσμῆμη καὶ. ἐπεληνν πα προ Ἢ "καὶ 

κεατμαρνή ὅτι 

τς ἐλ Κἀν πε μμήμδιων 
οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαρϑαρήσεται. τὰς δ ν 

κωμῳδῶν δὲ αὐτὸν “Ἄλεξις ἐν Τ᾿ αλατείᾳ ποιεῖ τινα, ϑερά: 
ποτὰ διηγούμενον περί τινος τῶν μαϑητῶν ξάδειχ τα, τὰν 

οτος “Ὃ δεσπότης οὑμὸς περὶ λόγους γάρ ποτε τ 
ἀρνρωε: μειρακίσκος. ὧν. καὶ φιλοσοφεῖν" ἷ 

ἐπέϑετο. Κυρηναῖος ἣν ἐνταῦϑα ΟΝ ἀ ΑΖ 

:ὡς φησ᾽ » Αρίστιππος," σοφιστὴς εὐφυὴς," ν 

δ μᾶλλον δὲ πρωτεύων ἁπάντων τῶν τότε,, ἀν ἢ 
ἀκολασίᾳ τὲ τῶν γεγονότων διαφέρων. ἡ ΑΝ ἠς γᾶν 
τούτῳ τάλαντον δοὺς μαϑητὴς γίγνεται κα δὸ 
ὃ δεσπότης. καὶ τὴν τέχνην Μὲν οὐ πάνυ 

᾿ἐξέμαϑε; τὴν δ᾽ ἀρτηρίαν συνήρπασεν. διψᾷ ὁ 
᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Ανταίῳ περὶ τῆς τῶν ξενγογτοτ τῶ 
ΘΗΝ διαλεγόμενός φησιν τ πὰ 

ἢ τᾶν, καταγδεῖς. τίς ποτ᾽ ἐβεὶνιὰ οὑτοσὶ ΔΌΣ 

ϑ ὃ γέρων; ἀπὸ τῆς μὲν ὄψεως. ἑἙλληνικὸς, ᾿ ΠΩΣ, 

δ4δ᾽. λευχὴ χλανὶς, φαιὸς χιτωνίσχος χαλὸς, ΩΝ 

τς πιλίδιον ἁπαλὸν ἢ εὔρυϑιμος βακτηρία, νι Ὁ 
βαιὰ τρᾶπεξα. τί “μαχρὰ δεῖ υκρ δλώδον τούτδε τ ἢ 

544 ο. Ἰλούετο ΑΒΘ. ἜΧΕΝ τὶ ΡΥΊ,. ἡ. ὦ: ν (ἐν Βὴ βακβεύμα.-᾿ 

"σιν Ἐύνὶρι418. Βαρομᾶτ. νυ. 317. Ὁ Ταλατείᾳ  γηλατία Β." ᾿ 
Υ. 2. ὧν 1,. εἰὼν Δ, ἐὼν Ῥ'  ΥΨ. 3: ἐνταῦϑα ᾿ἀἀά. ΑΒ. πὶ ΡΥ». ᾿ 

τις πα ΌΝΝΙ Βοδνν οἰ ἢ. ᾿μεβορδευν Ροβέε ὙΌΣ. 
Ὑ. 4. φησ φασ᾽ Β.. ᾿ 

44 ἴ- Ν. ὅ, τῶν δἀάϊάϊε (αβαιδοπαδ.. ΤΣ 6. ἸΡΝ ΘΗΤᾺ τε 
ΑΒ. τὴ τ᾽ ἀκολασίᾳ τε ῬΎΤ,. Υ. 7. γίγνεται) ᾿Βονιδοραίατ; γίνεται. 

Ψ. 9. συνήρπασεν] συνέσπασεν Οοτγὰ 5. δ᾽ ἐν ὉΠ πιΠρΔ«οὌοο," 
“"Ανταίῳ] ᾿Αντείᾳ ϑομνν οἰ ρῃ. ΝΣ τῆς --ἰ φησιν οπι. Βα ΘΟ ὦ ΟῚ]. 

τῶν Β. τὰν ῬΥΨΙΠ,. δνεαε οὗτος Β. Υ. 2. γέρων] λέγων Β. 
᾿ ᾿ ἄπὸ τῆς] ἀποτηρῶν Ρ.᾿ ΑΝ ! 

᾿ 8548 ἃ. Υ. 4. πιλίδιον ΟἿ, οἐὲ ΜΕΝ, ποτ πολίδιον ἈΡΥ͂. 

Ρ. ὅ. βκιὰ τράπεζα Ἰ,. ᾿ἀὐλρνὶ νὑγώκτν »,τρό. ἐπ ϑελώδω ΄,. 

μαχρὰ μικρὸν ς. 
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᾿ αὐτὴν ὁρᾶν: γὰρ τὴν ̓ Αχαδήμειαν. δοχῶ. ΠΣ. 
εὐθ4. ᾿“Δριστόξενος. δ᾽ ὁ μουσικὸς ἐν τῷ. ᾿Αρχύτα βίῳ 
ΝΑ παρὰ Διονυσίου τοῦ νεωτέρου πρεσβευτὰς πρὸς τὴν 
Ταραντίνων πόλιν, ἐν οἷς εἶναι καὶ -“Πολύαρχον': τὸν ἡδυ: 
παϑῆ ἐπικαλούμενον, ἄνδρα περὸὺ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς 
ἐσπουδαχότα καὶ οὐ μόνον τῷ ἔργῳ. ἀλλὰ καὶ τῷ λόγῳ: 
ὄντα δὲ γνώριμον τῷ Αρχύτᾳ καὶ φιλοσοφίας οὐ παντε- 
λῶς ἀλλότριον, ἀπαντᾶν εἰς τὰ τεμένη καὶ συμπεριπατεῖν 
τοῖς περὶ τὸν ᾿ἀρχύταν, ἀκροώμενον τῶν λόγων. ἐμπεσού- 
σὴς δέ ποτὲ ἀπορίας καὶ σχέψεως περί τε τῶν ἐπιϑυμιῶν 

χαὶ τὸ σύνολον περὲ τῶν σωματικῶν ἡδονῶν ἔφη ὁ Πο- 
λύαρχος ,., Ἐμοὶ μὲν, ὦ ἄνδρες, πολλάκις ἤδη πέφηνεν 
ἐπισκοποῦντι κομιδῆ τὸ τῶν ἀρετῶν τούτων χατασχεύασμα 
καὶ πολὺ τῆς “φύσεως ἀφεστηκὸς εἶναι. ἡ γὰρ φύσις ὅταν 
φϑέγγηται τὴν ἑαυτῆς φωνὴν, ἀχολουϑεῖν κελεύει ταῖς 

ἡδοναῖς, καὶ τοῦτό φησιν εἶναι νοῦν ἔχοντος" τὸ δὲ ἀντι- 

τείνειν καὶ καταδουλοῦσϑαι τὰς ἐπιϑυμίας οὔτε ἔμφρονος 
οὔτε εὐτυχοῦς οὔτε ξυνιέντος εἶναι τίς ποτε ἐστὶν ἡ. τῆς 
ἀνθρωπίνης φύσεως σύστασις. τεχμήριον. δ᾽ ἰσχυρὸν εἶναι 
τὸ πάντας ἀνθρώπους, ὅταν ἐξουσίας. ἐπιλάβωνται μέγε-: 

ϑος ἀξιόχρεων ἐχούσης. ἐπὶ τὰς σωματικὰς ἡδονὰς κατα- 

φέρεσϑαι, καὶ τοῦτο νομίζειν τέλος εἰναι τῆς ἐξουσίας" τὰ 

δὲ ἄλλα πᾶντα σχεδὸν ἁπλῶς εἰπεῖν ἐν παρέργῳ τίϑεσϑαι 
χώρᾳ. προφέρειν δὲ ἔξεστι νῦν μὲν τοὺς Περσῶν βασιλεῖς, 
καὶ εἴ τίς που τυραννίδος ἀξιολόγου κύριος ὧν τυγχάνει" 
πρότερον δὲ τούς τὲ Δυδῶν καὶ τῶν Μήδων, χαὶ ἔτι 
ἀνώτερον χαὶ τοὺς Σύρων" οἷς οὐδὲν γέγος ἡδονῆς ἀζή- 

ν. 6. ᾿Αἀχαδήμειαν ϑονι δία ᾿“καδημίαν. πολύαρχον ΑΒΟΡΥ͂, 
Πολίαρχον 1. 

545 Ὁ. ἀπαντῶν] ἀπατὰν Β. τῶν σωματικῶν ἡδονῶν τῶν εἰ 
ἡδονῶν οῃ!. Β. 

δ45 «. τὰς ἐπιϑυμίας ΑΒ. ταῖς ἐπιϑυμίαις ῬΥΤ,, Τοίΐαπι Ἰοσαπι 

{ὙΠ}: ϑρἰζοπιο. ἔμφρονος Ἃ, εὔφρονος ῬΥΙΨΤ,. ξυνιέντος} συνιέν- 

τος Ῥ. εἶναι τίς Οαϑαυθοπιι5. ἰθυὶ εἰδέναι εἰς. ἐσχυρὸν εἶναι) 

εἶναι οπι. Ὁ. γῦν μὲν τοὺς] νῦν τοὺς μὲν Β. : 

54 ἃ. καὶ εἴ τις δομινεῖρῃ. Τιοροθαίΐαν νῦν δὲ καὶ εἴ τις, ἢ 
τοὺς τε “υδῶν)] τῶν λυδῶν Β. μήδων ΑΌΡΥ, μήδων τοὺς βασιλεῖς 
Β, ἡπΠδὼν βασιλεῖς 1. ἀνώτερον) ἀνωτέρῳ Β. 
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τήτον γενέσϑαι, ἀλλὰ. κἀὶ δῶρα παρὰ τοῖς “Πέρσαις προ. 
κεῖσϑαι λέγεταν τοῖς δυναμιένοις ἐξευρίσκειν. χαιγὴν ἡδονήν" Ἷ 

καὶ μάλα ὀρϑῶς. ταχὺ γὰρ ἡ ἀνθρωπίνη. φύσις ἐμπίπλαται 
τῶν χφονιξουσῶν ἡδονῶν, χἂν ὡσι σφόδρα διηκριβωμέναι. 

ὥστε, ἐπεὶ μεγάλην ἔχει δύναμιν ἡ καινότης πρὸς τὸ μείζω 
ε φανῆναι τὴν ἡδονὴν, οὐχ ὀλιγωρητέον. οὖν, ἀλλὰ πολλὴν 
ἐπιμέλειαν αὐτῆς ποιητέον. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν 

πολλὰ μὲν ἐξευρεϑῆναι βρωμάτων εἴδη. πολλὰ δὲ πεμμά- 
των. πολλὰ δὲ ϑυμιαμάτων καὶ μύρων, πολλὰ δὲ ἱματίων 
καὶ στρωμάτων, χαὶ ποτηρίων δὴ καὶ τῶν ἄλλων σχευῶν" 
πάντα γὰρ δὴ ταῦτα συμβάλλεσϑαίΐ τινας ἡδονὰς, ὅταν Π 

ἢ ὑποχειμένη ὕλη τῶν ϑαυμαζομένων ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως" ὃ δὴ πεπονϑέναι δοχεῖ ὃ τὲ χρυσὸς καὶ ἄργυρος 
καὶ τὰ πολλὰ τῶν εὐοφϑάλμων τε χαὶ σπανίων, ὅσα χαὶὲ 

ἴ χατὰ τὰς ἀπεργαζομένας τέχνας διηχριβωμένα φαίνεται." 

θ5. Εἰπὼν δὲ τούτοις ἑξῆς τὰ περὶ τῆς ϑεραπείας τῆς 
τοῦ Περσῶν βασιλέως, οἵους καὶ ὅσους ἔχει ϑεραπευτῆ- 
ρας,. καὶ περὶ τῆς τῶν ἀφροδισίων αὐτοῦ χρήσεως » καὶ 
τῆς περὶ τὸν χρῶτα, αὐτοῦ οὀδμῆς, καὶ τῆς εὐμορφίας καὶ 
τῆς ἑμιλίας, καὶ περὶ τῶν ϑεωρημάτων. καὶ τῶν. ἀχροα- 

μάτων, εὐδαιμονέστατον ἔφη χρῖναν τῶν νῦν τὸν τῶν 
Περσῶν βασιλέα" πλεῖσται γάρ εἰσιν αὐτῷ χαὶ τελειόταταε 
παρεσχευασμέναι ἡδοναί. δεύτερον δὲ, φησὶ, τὸν ἡμέτερον 
τύραννον ϑείη τις ἂν, καίπερ. πολὺ λειπόμενον. ἐχείνῳ 

ὅ40 μὲν γὰρ ἥ τὲ ᾿Ασία ὅλη χορηγεῖ κ΄ .,, τὸ δὲ Διονυσίου 
χορηγεῖον παντελῶς ἂν εὐτελές τι φανείη πρὸς ἐκεῖνο συγχρε- 

γνόμενον.. ὅτι μὲν. οὖν περιμάχητός ἐστιν. ὃ τοιοῦτος βίος 
φανερὸν ἐχ τῶν συμβεβηχότων. “Σύρους μὲν γὰρ Μῆδοι 
μετὰ τῶν μεγίστων κινδύνων ἀφείλαντο τὴν βασιλείαν. οὐκ 

λαινὴν] χαινῶς Β. ἐπεὶ] ἐπὶ Β. : 

ὅ45 6. οὖν ΑΒ. ἂν ΡΥ͂Ι,, χυοᾶ ἀρ]εθαὲ σογαἕβ, εἴδη δὰ. 
1.. οπι. ΡΥ, ἀνθρωπίνης) ἀνθρώπων Β. ; 

940 ἢ. τὸν τῶν Περσῶν βασιλέα οτα, Β. ἡμέτερον) ὑμέτερον 
ΑΒ. τὸν νεώτερον Ζιονύσιον Ροδυϊέ δρίξομιθ. Τιδοῦπᾶπι ἰηἀϊοανὶξ 

Οὐδ ΠιΙ8. Ὁ ' ; 

ἀιϑάρια, παντελῶς ᾿ ἂν εὐτελές ] παντελῶς πάνυ ἐντελές Β, ὅτι 

μὲν οὖν --- ἡδονῶν ἀπόλαυσις. οχα, Ὁ. . ἐκ τῶν} ἐκ τῶνδε Β. 
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ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἢ τοῦ υριεῦσαι, τῆς Σύρων ἐξουσίας, 
Μήδους δὲ Πέρσαι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν" αὕτη δ᾽ ἐστὶν 
ἢ τῶν σωματικῶν. ἡδονῶν. ἀπόλαυσις. οὗ δὲ νομοϑέται 
ὁμαλίξειν βουληϑέντες τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος. χαὶ μη- 

» δένα τῶν πολιτῶν τρυφᾶν, ἀνακύψαι πεποιήκασι τὸ τῶν 
ἀρετῶν εἶδος" καὶ ἔγραψαν νόμους περὶ συναλλαγμάτων 
χαὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἐδόκει πρὸς τὴν πολιτικὴν χοινωγνίαν 
ἀναγκαῖα εἶναι, καὶ δὴ καὶ “περὶ ἐσϑῆτος “χαὺ τῆς λοιπῆς 

διαίτης. ὅπως ἢ ὁμαλής. πολεμούντων οὖν. τῶν γομοϑε- 

τῶν τῷ τὴς πλεονεξίας γένει πρῶτον μὲν. ὃ περὶ τὴν δι- 
καιοσύνην ἔπαινος ηὐξήϑη, καὶ πού τις χαὶ ποιητὴς 
ἐφϑέγξατο ᾿ 

Δικαιοσύνας τὸ χρύσεον πρόσωπον. 
χαὺ πάλιν 

“Τὸ χρύσεον ὄμμα τὸ τὰς ἄραι 

ἀπεϑεώϑη δὲ καὶ αὐτὸ τὸ τῆς Δίκης ὄνομα" ὥστε παρ᾽ 
ς ἐνίοις καὶ βωμοὺς καὶ ϑυσίας γίνεσϑαι Δίκῃ. μετὰ ταύτην 
δὲ καὶ σωφροσύνην χαὶ ἐγχράτειαν ἐπεισεκώμασαν, χαὶ 
πλεονεξίαν ἐχάλεσαν τὴν ἐν ἀπολαύσεσιν ὑπεροχήν" ὥστε; 
καὶ τὸν πειϑαρχοῦντα τοῖς νόμοις χαὶ τῇ τῶν πολλῶν 
φήμῃ. “μετριάζειν περὶ τὰς σωματικὰς ἡδονάς. ἐὲ 

τς θ6, Καὶ ““οὔρις δέ φησιν. ἐν τῇ εἰχοστῇ τρίτῃ τῶν 

ἱστοριῶν ὡς ἣν τὸ παλαιὸν τοῖς ΠΥ Υ͂ΘΣ ἐπιϑυμία τῆς 

᾿ς ᾿μέϑης. διὸ ποιεῖν τὸν “Ὅμηρον τῷ ᾿ΑΙγαμέμνονι λοιδορού- 
᾿Ξ μενον τὸν ᾿ἀχιλλέα χαὶ λέγοντα 

Οἰνοβαρὲς, κυνὸς ὄμματ ἔχων. 
ἃ χαὶ τὸν ϑάνατον δὲ ἀποσημαίνων τοῦ βασιλέως φησὶν 

ἷ; Π 

". 

'σύρων ΑΒ. συρίων ῬΥ.,. τὴν αὐτὴν Α δὲ Οαβαιθοηι5. τοιαύτην 
ΡΥ. μηδένα τῶν πολιτῶν ΒΟ. μηδένα πολιτῶν Ῥ. μηδένα πως 
πολιτῶν ΜΠ. 

846 ν. ἄλλων ὅσα ϑομινοῖση. 6100] ἄλλων καὶ ὅσα. Οιαϊβέ μιᾶδς 

καὶ ὅσα --- ἀναγκαῖα εἶναι ΘΡ᾿[ΟΠ16. ἔπαινος) γένος Β. Ζικαιο- 
σύνες} δικαιοσύνης 

δ40 ο. δίκῃ ΔΟ, δίχην Β. δίχης ΡΥΓ,. ἐπεισεκώμασαν] ἐπεισε-- 

κώμασεν Ῥ.. ὥστε χαὶ τὸν Ο. καὶ οπι. ΡΥΤ,, τὸν πειϑαρχοῦντα] 
τῶν πιειϑαρχούντων Ὁ... δοῦρις ἐν 77} φησὶν ὡς ἦν τὸ ΒΒ, οἸ850 ΧΚαὸ. 

τὸ παλαιὸν ΑΒΟ6. καὶ παλαιὸν ΡΠ, καὶ λέγοντα οὁπὶ. Β, 

Οἰνοβαρὲς] Ἠϊαὰ. «, 220. 
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(Ὡς ἀμφὶ κρηξῆρσι τραιόθριᾷ τὲ ἀνθ μὴ 
ἐκδύμεύδα: αἱ 

δεικνύων καὶ τὸν ϑάνατον αὐτοῦ παρ᾽ αὐταῖς, ταῖς ἐπι- 
ϑυμίαις τῆς μέϑης γενόμενον. φιλήδονος δ᾽ ἡν καὶ “Σπεύ- 

σίππος ὃ Πλάτωνος συγγενὴς καὲ διάδοχος τῆς σχολῆς. 

Διονύσιος γοῦν ὃ τῆς «Σικελίας τύραννος ἐν τῇ πρὸς αὖ- 
τὸν ἐπιστολῇ χατὰ τῆς φιληδονίας αὐτοῦ εἰπὼν χαὶ φιλαρ- 

γυρίαν αὐτῷ ὀνειδίζει καὶ τὸν «1ασϑενείας τῆς ἌΤΌΝΝ 

ἔρωτα, ἥτις Πλάτωνος ἠκηκόει. ᾿ 

67. Οὐ μόνος δὲ ᾿Δρίστιππος καὶ οἱ ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν 

κατὰ κίνησιν ἡδονὴν ἠσπάζοντο, ἀλλὰ καὶ ᾿Επίκουρος καὶ 

οἱ ἀπὸ τούτου. καὶ ἵγα μὴ τοὺς καταιγισμοὺς λέγω καὶ 

τὰ ἐπεντρώματα ἅπερ πολλάκις προφέρεται ὃ Ἐπίκουρος, 
χαὶ τοὺς γαργαλισμοὺς καὶ τὰ νύγματα, ἃ ἐν τῷ περὶ 
τέλους εἴρηκε ν τούτων μνησϑήσομαι. φησὺ γὰρ. ἘἹ οὐ γὰρ 
ἔγωγε δύναμαι γοῆ σαὶ τἀγαϑὸν “ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυ- 
λῶν ἡδονὰς, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι᾿ ἀφροδισίων, ἀφαιρῶν δὲ 
τὰς δι᾽ ἀκροαμάτων, ἀφαιρῶν δὲ χαὺ τὰς διὰ μορφῆς 

ἔχατ᾽ ὄψιν ἡδείας χινήσεις. ““ καὶ Μητρόδωρος ἐν ταῖς ἐπι- 

στολαῖς φησι » Ἐερὶ γαστέρα, ὠ φυσιολόγε Τιμόκρατες, 

περὶ γαστέρα ὃ χατὰ “φύσιν βαδίζων λόγος τὴν ἅπασαν 
ἔχει σπουδήν. “ χαὺ ὃ ̓Επίκουρος δέ φησιν »᾿Αρχὴ καὶ 
ῥίξα παντὸς ἀγαϑοῦ ἡ τῆς γαστρὸς ἡδονή" χαὶ τὰ σοιρὰ 
καὶ τὰ περιττὰ ἐπὶ ταύτην ἔχει τὴν ἀναφοράν." χὰν τῷ 

5406 ἃ, [Ὡς] Οἀν585. λ, 418. κρητῆρα) βου νο αέυ “ρατῆρα, 
χρητῆρας Β' φιλήδονος δ᾽ δ᾽ ὁπι. Β.. καὶ σπεύσιππος ὡς πρό- 
χευται. ᾧ καὶ διόνυσος ὀνειδίζει, χαὶ τὸν λασϑενείας --- Β, ΨΙά6 ὙΠ. 

Ρ. 279 εο. ἥτις] ἥτις καὶ Β. 
546 4. ἐπίκουρος καὶ οἱ ἀπὸ τούτου ΑΒΌ. ἐπίχουρος καὶ οὗ ἀπ᾽, 

αὐτοῦ ΡΥΙ,. ἵνα μὴ --- νύγματαὶ Ἐπυδέαίῃϊυβ Ρ. 1910, 40.. 
τὰ νύγματα ΑΒΟΡ εἐ Ἑυδέαίπίυβ. ἀνύγματα Ὑ. νύγματα Τ.. 
φησὶ γὰρ Ἐρίουν! Ἰοοὰπι δέΐξυ]ε ὙΠ. Ρ, 278 ἔ: 280 ἃ. ψοῆσαν 

καὶ τὰ λοιπὰ ὡς πρόκειται. καὶ μητρόδωρος --- Β. ἀφαιρῶν μὲν 
τὰς} τὰς οπιῖϑὶε ἐνροίπεία ἴῃ ἴ,. διὰ χυλῶν 278. 280, διὰ τῶν 

χειλῶν ῬΨῚ,, διὰ χυλοῦ Ὁ. ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι ἀφροδισίων ὁπι. Ἐ, 

046 Ε΄ ταῖς ἐπιστολαῖς] ταῖς οπι. Β. ο Μρέτοδοτνϊ δὲ Εροαν 
1605 αἴξ] ΨῊ, Ρ, 280, περὶ γαστέρα ὦ ταξεμίει Α οὐ 280. 

περὶ γαστέρα ὁπ. ΡΥ͂Ι,, δέ φησιν ὁπ, ΒΗ. καὶ τὰ "περιττὰ 
ἀ6α] εχ 280. 1 οροθαΐαν τὰ περισσὰ Οπιΐ580 καὶ» Ἂ 
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περὶ τέλους δὲ πάλ. φησὶ ,». Τιμητέον τὸ καλὸν καὶ τὰς 
ἀρετὰς καὶ τὰ τοιουτότροπα »" ἐὰν ἡδονὴν παρασχευάξῃ" 

ἐὰν δὲ μὴ παρασκευάζῃ. ̓ «χαίρειν. «ἐσ τέον, “ὁ «σαφῶς, ὑπουργὸν 
δ4 ποιῶν ἐν τούτοις τὴν. ἀρετὴν τῆς. ἡδονῆς καὶ ϑεραπαίνης 

τᾶξιν ἐπέχουσαι. κἀν ἄλλοις δέ φησι͵ »"Προσπτύω τῷ χκα- 

- λῷ χαὶ βοᾷ ἢ ἐνῶς αὐτὸ ϑουμζούψῳ, ὅταν μηδεμίαν ὍΝ 

γὴν. ποιῇ." Δ ΩΝ Ἢ 
θ8. Καλῶς. ἄρα. ποιοῦντες δα ἃ οἱ πάντ᾽ ἄριστοι, 

ΣῊΝ καὶ Φιλίσχον τοὺς. ᾿Επιχουρείους ἐξέϑαλον τῆς πό- 

λεως, «Αευκίου τοῦ “Ποστουμίου ὑπατέυοντος.:, δι' ὅς, εἰση- 

γοῦντο ἡδονάς. ὁμοίως δὲ χαὶ Μεσσήνιοι. κατὰ, Ψήφισμα 

ἐξέωσαν τοὺς ᾿Επικουρείους, ᾿Αντίοχος 'δὲ ὁ βασιλεὺς. καὲ 
πάντας τοὺς φιλοσόφους , τῆς αὑτοῦ ιβασιλείας, 7ράψας 

Ὀ τάδε »; Βασιλεὺς “᾿Αντίοχος Φανίᾳ.. ἐγράψαμεν. ὑμῖν χαὶ πρό- 
τερον. ὅπως μηδεὶς ἢ φιλόσοφος ἐν. τῇ. πόλει μηδ᾽. ἔν τῇ 
χώρφ. πυνϑανόμεϑα δὲ οὐκ ὀλίχους. εἶχα. καὶ τοὺς ψέους 
λυμαίνεσθαι, διὰ τὸ͵ «μηδὲν. περτφρηρκἔνα. ὑμᾶς ὧν ἐγράψα- 
μεν περὶ τούτων. ὡς: ἂν οὖν. λάβῃς" τὴν. ἐπεστολὴν, σύντας 

ξον κήρυγμα ποιήσασϑαι, ὅπως. οὗ. "βὲν' φιλόσοφοι πάντες 
ἀπαλλάσσωνται. ἐχ. τῶν τόπων ἤδη. τῶν. δὲ νεαγίσχων. ὅσοι 

ἂν. ἁλίσκωνται πρὸς τούτοις. γινόμενοι, διότι χρεμήσονται 
καὶ οἱ πατέρερ αὐτῶν ἐν αἰτίαις. ἔφογκαι, ταῖς μγσανα 
χαὶ μὴ ἄλλως γίνηται. “ ἷ ᾿ Ἡβάτιω, 

ε Τῆς. δ᾽ ἡδονῆς πρὸ. ̓ Επικούρου εἰσηγητὴρ ἀγαμάιεν πὰ 
φοκλῆς ὁ ποιητὴς ἐν ᾿Αντιγόνῃ ταῦτα ἐπ», ἐδ ας 

"Τὰς γὰρ, ἡδονὰς -ς τ. ιν 
ὅταν ̓ προδῶσιν ἄνδρες .: οὐ τίϑημ᾽ ἐγὼ ᾷ 
ζῆν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡχοῦμαι "περνᾷ 

νυζιυγ τον 

δὲ πάλιν φησὶ οἵα, ΒΕ. ἑὰς ἀρετὰς, καὶ, τὰ λοιπὰ ὡς ̓ ροεΐφηται, 
σαφῶς ὑπουργὸν --- Β, ποιῶν ἐν τούτοις] ἐν τούτοις ποιῶν Β΄ 

847 ἃ. ἄλλοις ἄγιοις Ῥ, δέ φῆσι οπι. Β. ροσπτύω] 
προπτύω Β. πάντ᾽] πάντα ῬΥΤ,, ᾿Αλκειον] ἄλξινον Ῥ. ἅλιον Ὁ. 
᾿Αλκαῖον Ἀφ] ἴαπιι8 Ψ', Η, ΙΧ, 12. 2. ἡδπικουρέείους] ἐπικουῤίουξ Β' Ἠϊὸ 
οὐ ἱη γα, ποστουμέου ..«Ἀ.. ποστομίου ΒΨΤΌν (ΟΘπ50}}8 πὐθπιθη. ὁπ. 
δρ:τοπ16. Μεσσήνιοι) μεσσήνιος Β. αὑτοῦ] δον θαξιε' ἑεὐτοῦν 

047 ". μηδὲν μηϑὲν ῬΥ, ὅσοι ἂν] υόποθδέην ὅσοι. ἐὰν: 
γίνηταν ΑΒΟΡ, γένεται ΜΏ,, γένηται. (αΒδθθθη18. ᾿ 

547 ς. ὃ ποιητὴς" ὁπι.:8» "Ἀντιγόνη. Υ, 1108. Δεευϊ ες ψΠ. 
Ρ. 280 "Ὁ. ΕΥ̓͂, 3.. τοῦτον κὰξ τὰ λοιπὰ .ὡς πρόκενκαν, λύχων ὃ᾽ --- Β, 

ΑὙΗΕΝΑΆΕΙΒ, ἢ], 78 
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πλούτει τὲ γὰρ χατ᾽. δίκον; εἰ βούλει . μέγα, 
καὶ ζῆ: τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων ἐὰν" δ᾽ ἀπῇ 

Ὃ τούτων τὸ χαίρειν. τάλλ᾽ ἐγὼ χαπνοῦ σχιᾶς 
οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὺ πρὸς τὴν᾿ ἡδονήν. τ 

69: Καὶ “ύχων δὲ. ὁ περιπατητιχὸς, ὡς φησιν ᾿Αντί- 
γόνος ὃ Καρύστιος, χετ᾽ “ἀρχὰς ἐπιδημήσας παιδείας ἕνεκες 

ταῖς ᾿άϑήναις περὶ συμβολιχοῦ κώϑωνος καὶ πόσον ἑκάστη 
τῶν ἑταιρδυσῶν. "ἐπράττετο μίσϑωμα" ἀχριβῶς. ἠπίστατο. 
ὕστερον δὲ χαὺ “τοῦ πὲρἱπάτου προστὰς ᾿ἐδείπνιξε" τοὺς φί- 

λοὺς ἀλαζονείᾳ καὶ" πολυτελείᾳ: πολλῇ. χρώμενος. “χωρὶς γὰρ 
τῶν. πιαραλαμβανοϊεένων: εἰς αὐτὰ ἀχροαμάτων χαὶ ἀργυρωμά-- 
τῶν Χαὶ. στρωμνῆς ἡ λοιπὴ" παρασκευὴ χαὶ ἡ τῶν δείπιγων πε: 
ὀἐεῤγία χαὶ ὃ τῶν τραπεζῶν καὶ μαγείρων ὄχλος τοσοῦτος ἣν 

ὥστε χαὶ πολλοὺς ὀρρωδεῖν᾽ χαὶ βουλομένους, προσιέναι πρὸς 

τὴν διατριβὴν ἀν, ἀνακόπτεσθαι, χαϑάπερ εἰς πολίτευμα πο: 
γηρὸν χαὶ "χορηγιῶν" κα" λειτουργιῶν πλῆρες εὐλαβουμένους. 
προσάγειν. ἐδεὶ 7ὰρ᾽ ἄῤξαι, τὲ τὴν γομιξομένην ἐ ἐν τῷ πεβὶϑ 

πάτῳ “ἀρχήν. αὕτη" δ᾽ ἦν ἐπὶ τὴν εὐκοσμίας τῶν ἐπιζειὶ ὃ 
δούννον' τριάκονϑ'᾽ ἡμέρας" εἶτα τῇ ἕνῃ χαὶ νέᾳ. λαβόντα 
ἀφ" " ἐχαάστου τῶν ἐπιχειρουντὼν ἐννέα ὀβολοὺς ὑποδέξασϑαι 
μὴ μόνον “«ὐτὸὺς τὸὺὐδ᾽ τὴν “συμβολὴν εἰσενεγκόντας 2, ἀλλὰ 
καὶ δὺς παραχαλέσειεν.. δ᾽ Δύχων, ἔτε δὲ χαὶ τοὺς ἐπιμεὲ- 

τ λῶς συναγτῶντας τῶν πρεσβυτέρων͵ ἐΐξ τὴν σχολήν" ὡδτε 

γίνεσϑαὶ μηδὲ εἰς. τὸν μιυρισμὸν. καὶ τοὺς στεφάνους ἑκα-- 
γὸν τὸ ἐκχλεγόϊιενὸν ἀργύριον" ἑεροποιῆσαί. τε χαὺ τῶϊ 
Μουσῶν ἐπιμελητὴν “γενέσθαι. ἃ “δὴ πάντα ἐφαίνετο, λόγου 

μὲν ἀλλότρια χαὶ φιλοσοφίας εἶναι, τρυφῆς δὲ χαὶ πεέρι- 
στάσεως οἰχειύτερα" ᾿χαὲλ γὰδ᾽ εἰ παρίεντό τινὲς τῶν μὴ 
δυναμένων εἰς, ταῦτα ἀναλίσχειν, ἀπὸ βραχείας, καὶ τῆς 

τυχούσης. ἠδμξδθνος ἀοβηχίας, ὅ ὅ᾽ γε μισϑὰβ ἱκανῶς ἦν! ἅτο- 

ἘΠ }] Ἵ δ 1))4 ἐκ Γ : Ι ὮΝ ᾿ υτ ΤΥ 

ἐ ΨΟᾺ; υπλούτει ΟΥ̓  πλόύτεῦ ΑΡΣ . ,71 1 

᾿ ο θά: ἃ; ἤΝΝ ΒΔ δενιθεθαίατ. ἐκάμαν δλοζονειρ ὁ ἀλα- 
ζονίᾳ ἌΒ, ϊ ἀὰτιστ φοννῇ ἰΐῳ, 

947 6.. χαὶ πολλϑι Ὁ καὺ ὅπ. Β. .ὖὗ αι οὐθραίες. καὶ χκαϑάπερ. καὶ 
ἀε]οὲ Βομινοῖσιν. 59Οχορηγιῶνγ "χορηγείων Ἐν... “ἄρξαι τεῖ τε Ὁμι. Β. 
ἔτ Σ ἀχριϊον θεῖ -.: ἄρτον γασς δοσοϑϑοϊιιμέι δχ Ἄ, ' πῶ 

547 ἢ. τρυφῆς! τροφῆς Β. Ὁ. παῤίεντο]" πιιρεέέντο ΒΒ. ΟΝ ἃ 
ὩΣ ᾿: ΩἸ 

Ἰρύλω, ὃς υδν ἵν πδυονδ ὐοουσθόδουίδις,". κὡΝς πολιν πϑυσευ: των θωρις 
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πος. οὐ γὰρ ἵνα συρρυέντερ. ἐπὶ τὸ αὐτὸ τῆς ἕως τοῦ ὁρ- 
ϑρίου γενομένης τραπέζης ἀπολαύσωσιν, ἢ χάριν ἐξοινίὰς, 

δά8 ἐποιήσαντο τὰς συνόδους ταύτας οἱ περὶ Πλάτωνα καὶ 

«Σπεύσιππον, ἀλλ᾽ ἵνα φαίνωνται καὶ τὸ ϑεῖον τιμῶντες 

καὶ . φυσιχῶς ἀλλήλοις. ̓ συμπεριφερόμενοι" καὶ τὸ πλεῖ-" 
στον ἕνεχεν ἀνέσεως χαὶ φιλολογίας. α δὴ πάντα γέγονε 

δεύτερα παρ᾽ αὐτοῖς. ὕστερον τῶν τὸ χλανίδων καὶ τῆς 
πολυτελείας τῆς. εἰρημένης. οὐ “γὰρ ἔγωγε τοὺς λοιποὺς 

: ὑπεξαιροῦμαι. κδ' δὲ «“ύχων. ὑπ᾽ ἀλαζονείας χαὶ ἐν τῷ 
ἐπιφρανεστάτῳ τὴς πόλεως τόπῳ ἐν τῇ Κόνωνος οἰκίᾳ 

" εἶχεν εἰχοσίκλινον Οἶχον,. ὃς ἣν ᾿ἐπιτήδειος ᾿ αὐτῷ πρὸς 
"τὰς ὑποδοχάς. ἣν. 'δὲ ὁ “Αύκων χαὶ. ὙΡΜΒΜΕ ἀγαθὸς 

ἐχαὶ: ἐπιδέξιος. ΚΠ 0. 

.70. «Περὶ δὲ ̓ἠναξάρχου ἀρ Ας ὃ. Σολεὺς ἐν πέμ-" 

πτῳ, βίων οὕτω. γράφει [ὧν δὐδαιμονικῶν καλουμένων 

᾿ναξάρχῳ διὰ τὴν τῶν χορηγησάντων ἄγνοιαν περιπεσού- 
σης ἐξουσίας γυμνὴ μὲν φνοχόει. παιδίσκη πρόσηβος.,. ἢ 
᾿προχρεϑεῖσα, διαφέρειν. ὥρᾳ τῶν ἄλλων, ἀνασύρουσα πρὸς 
᾿ἀλήϑειαν. τὴν τῶν οὕτως αὐτῇ πϑωμένωων ἀκρασίαν. ὁ δὲ 

ς σιτοποιὸς χειρίδας ἔχων καὶ". «περὶ τῷ στόματι πημὸν ἔτριβε 
τὸ σταῖς. ἵνα μήτε ἱδρὼς ἐπιρρέοι. μήτε, τοῖς φυράμασιν 
ὁ τρίβων ἐμπνέοι. “ διὸ. πρεπόντως" ἄν τις εἴποι τῷ σοφῷ 
τούτῳ φιλοσόφῳ τὰ ἐκ τοῦ :ἀναξίλα “υροποιοῦ 

Ξανϑοῖς τὲ μύροις χρῶτα λιπαίνων, ὑπὸτ 
ολανίδας.. ϑ᾽ ἕλχων, βλαύτας. σύρων, Ὧν 
βολβοὺς τρώγων 7 τυροὺς κάπτων, 
φὰ κολάπτων, κήρυκας ἔχων, 

δ ἘΝ 
᾿ ον, εάν, 5χ 

ἕως τοῦ ὀρϑρίου] ἕω τοῦ ἡ ϑρίου 8. ΕΓ μῶκοον ὁ 
ῦ48 ἃ. φιλολογίας] φιλολογήσεὼς ὁρ τονὲ ἩἨϑβον οἷ, Μῶν 

παρ᾽ αὐτοῖς) παρὰ τοῖς δ νυν οἰ ρι. ὯΝ -ὐστερον)ϑύστερον, φύνάι Ρ.. 

ἀλαζονείας} ἀλαϊζονίας “Ἀ. ΡΕΕ χὐκννὶ οκερδά, ΟἽ οὐρα 

548 ".΄ εἰχοσίχλινον ΑΒΘΟΡ, εἰκοσάκλινον Ὑω 5, πούξω ψράφει]} 
φὴσὶ Β. τῷ Εὐδαιμονικῷ καλουμένῳ ϑδνοναν ' ᾧνοχόει) 
ὠνοχόη ΒΒ μὰ οὕτος} ὄντως ; ᾿ ΤΤΓΉΠΕΧΟΛΝ 

548 ς. ἐπιρρέοι] Ἰυοροραύον ἐπιρρέη. ἐμιβνἐθεῖ ἐροτνέῃ ΒΒ, 
"Ἀναξίλα -ἱ]υροποιοῦ" Οαβαιϊνοιῖα, ἀναξελαυροποιοῦ μων ἀναξίλις αὐρο- 
ποιοῦ ῬΥ͂Τ,. νυ 2 δὴ Αστε Β. “δ᾽ ἐμθῖα, αἰας Ἀν κήρυκας] 
εἤῤυνας ΠΡΟ τι 91. ΟΥΥ̓Ὼν» σοὶ Δ. “6 γυσδδα δὲ 
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Χῖον πίνων, 'χοὰ πρὸς τούτοις. 
ἐν σχυταρίοις ῥαπτοῖσι φορῶν". τα νι 

οὐ βφεσήια γράμματα καλά. ν᾿ "πὸ 
71. Πόσῳ γὰρ, τούτων βελτίων. Τοργίας. ὁ πὐμώνΗς, 

ἃ περὶ οὗ φησιν ὃ αὐτὸς Κλέαρχος ἐν τῷ ὀγδόῳ τῶν βίων 
ὅτι διὰ τὸ σωφρόνως ζῆν σχεδὸν ὀγδοήκοντα ἔτη τῷ φρῦ- 

γεῖν συνεβίωσε. καὶ ἐπεί, τις αὐτὸν ἤρετο τίνι διαίτῃ χρώ- 
ἱμένος οὕτως ἐμμελῶς καὶ μετὰ αἰσϑήσεως τοσοῦτον χρόνον 
ζήσειεν, Οὐδὲν πώποτε, εἶπεν, ἡδονὴς ἕνεχεν πράξας. 4η- 
μήτριος δὲ ὁ Βυζάντιος ἐν τετάρτῳ περὶ ποιημάτων ,.1 0ρ- 
γίας (φησὶν) ὃ “εοντῖνος. ἐρωτηϑεὶς. τί αὐτῷ γέγονεν αἴ-" 
τιον τοῦ βιῶσαι πλείω τῶν ἑχατὸν ἐτῶν, ἔφη, Τὸ μηδὲν 

γέμα πώποτε ἑτέρου ἕνεχεν πεποιηκέναι. Ὦχος δὲ πολλῷ χρόνῳ 
ε τὴν βασιλείαν καὺ τὴν λοιπὴν περὶ: 'τὸν βίον. χορηγίαν 
διαρκῆ χτησάμενος, ὡς τελευτῶντος ἠρώτησεν ὃ πρεσβύτα- 

τος τῶν υἱῶν τί πράσσων τοσαῦτ᾽ ἔτη διαφυλάξειε τὴν 
βασιλείαν, ἵνα χαὶ αὐτὸς τοῦτο μιμοῖτο, Τὰ δίκαια πράτ- 

των, ̓εἰστξ, πρὸς ἁπαντὰς ἀνϑρώπους. χαὶ ϑεούς. Καρύστιος 

δ᾽ ὁ. Περγαμηνὸς. ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασι ᾿ Κηφισόδω- 
θοὸς (φησὶν) ὁ Θηβαῖος, Πολύδωρον τὸν Τήιον ἰατρὸν 
᾿“Δντιπάτρῳ συσσιτεῖν, ψιλοτάπιδα ἔχοντι κρικωτὴν χαϑιάπερ 

Ε τοὺς ἀερωματεῖρ εὐτελῆ, ἐφ᾽ ἧς καταχεῖσθαι, χάδους δὲ 

χαλχοῦς καὶ ποτήρια ὀλίγα" γεγονέναι. γὰρ ὀλιγοδίαιτον 
καὶ τρυφῆς ἀλλότριον." 

Ι 72. Τιϑωγὸν νι ἀπὸ τῆς ἕω μέχρι δυσμῶν κοιμώμε- 

Ἐχ οδρἐεῖθυ5 71. 72. ρἴαυγα παῦθεξ Επδέδιπι5 Ρ. 1413, 47. 
Τοργίας γε μὴν ὃ λεοντῖνος διὰ τὸ σηφρόνως τᾶν -- ἈΥὉ γοργίας ὃ 
ΑΒ. ὃ γοργίας ΡΨ, Υ 

548:4. Κλέαρχος εἰ τῷ οἴῃ. Β. ἤρετο ΑΒΟ, εἴρετο ΡΥ, 
χρώμενὸς . χρώμενον 8. ἡδονῆς ἕνεκεν ΒΡ δὲ Βδομνυνεῖβῆ. οαϊέίο. 
ἡδονῆς ἕνεχε Ψ. ἡδονῆς ἕνεχα Β4851}, 1,. ἐν τετάρτῳ Α 6ἐ οοᾶδχ 

Ψαιοαπυ5᾽. ἀπ ἸΘοεοπῖθιι5 Αορίδη!5. ἐν δῷ Β, ἐν τῷ ΡΥ... Ἐπὲ Πὶς 
Τ)οπιθέν 5 ἐΟγἕΔ 556, 15. ουΐα5. περὸ ποιημάτων, ἵταρτηθηία δαπέ ἱπέον 
γοϊυπιῖπα Ἡδτγουϊαποηδία ΟΧΟΙΪ οἀϊξα. μηδὲν] δουιθοθδέαν μηϑὲν, 

ἕνεκεν. ΑΒΡ. ἕνεμε Ψ, ἕνεχα Β51}}. 1. ΤΥ 

9848 6. διαφυλάξειε] διαφυλάοσειεν 8... ὑπομνήμασι ὁπι, Β. 
ἔχοντι Θυἐποε π5. δε ὅοῖινν οἰρ}ι Το ροθαίαν, ἔχονται. 

548 ἢ, χάδους δὲ ΑΒΡ, χάδους τε Ὑ. 6 Τιποῖο οἱ Μ6- 
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γον μόλις ἐπιϑυμίαι πρὸς ἑσπέραν ἐπήγειρον" ὅϑεν ἠοῖ. 
συγκοιμᾶσϑαι λεχϑεὶς - διὰ τὸ ταῖς ἐπιϑυμίαις ἐμπεπλε-- 

᾿ χϑαι χχ χα ἐπὶ τῷ γήρᾳ ψωθεῖοκαὶ, χρεμαστὸς ὦν. 
ὅ 49 πρὸς ᾿ἀληϑειαν. ἐκ τούτων. χαὶ Μελάνϑιος δὲ τὸν αὑτοῦ 

τράχηλον κατατεένων ἀπήγχετο ἐκ τῶν ἀπολαύσεων κνισό- 
τέρος ὧν τοῦ ᾿Οδυσσέως Μελανϑίου. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοε 

πᾶν τὸ σῶμα διεστράφησαν διὰ τὰς ἀκαίρους ἡδονὰς, οὗ 
δὲ, καὶ εἰς πάχος. σώματος ἐπέδωχαν, ἄλλοι δὲ καὶ εἰς. 
ἀναισϑησίαν, διὰ. πολλὴν τρυφήν. Νύμφις γοῦν ὁ Ἥρα-. 
“λεώτης ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ" Ἡρακλείας .» Διονύσιος (φησὶν) 

ὅδ᾽ ̓Κλεάρχου, τοῦ. πρώτου τυραννήσαντος ἐν “Ηρακλείῳ; υἷος, 
καὶ αὐτὸς τῆς πατρίδος τυραννήσας, ὑπὸ τρυφῆς καὶ τῆς 

Ῥ καϑ'᾽ ἡμέραν ἀδηφαχγίας ἔλαϑεν ὑπερσαρκήσας, ὥστε διὰ 

τὸ πάχος ἐν δυσπνοίῳ αὐτὸν συσχεϑῆναι χαὶ πνιχγμῷ. διὸ. 
συνέταξαν οἱ ἑαξρηὶ. κατασχευάφαι βελόνας λεπτὰς τῷ μή-- 

χει διαφερούσας, αἷς, διὰ τῶν πλευρῶν χαὶ τῆς κοιλίας 

διωθεῖν, ὅταν εἰς ὕπνον τύχῃ βαϑύτερον ἐμπεσών. μέχρε 

μὲ. οὖν. τινος ὑπὸ τῆς πεπωρωμένης ἐχ τοῦ στέατος σαρ- 
χὸς οὐχ ἐνεποίει τὴν αἴσϑησιν᾽ εἰ δὲ πρὸς καϑαρὸν τόπον. 

β Π βελόνη διελϑοῦσα ἔδϑιγε, τότε διξγείρετο. τοὺς δὲ χροημα-. 
Ὁ τισμοὺς ἐποιεῖτο τοῖς βουλομένοις προτιϑέμενος κιβωτὸν 
τοῦ σώματος, ἵνα τὰ μὲν λοιπὰ μέρη χρύπτῃ, τὸ τ πρόοσ- 
ὠπον “μόνον ὑπερέχων διαλέγοιτο τοῖς ἀπαντῶσι. μνη- 
μονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Μηένανδρος, Ἰἰκιστ᾽ ὧν ἡρίδορου, ἐν 
τοῖς ᾿Αλιεῦσι, τὸν μῦϑον ὑποστησάμενος ὑπέρ τινων ὍΝ. 
,γάδων ἐξ Ἡρακλείας ' ' , 

Παχὺς. γάρ ὕς ἔχειτ᾽ ἐπὶ στόμα. 
“ 
ἣ 

απο. ἐδϑν 1 ν. ̓  δ ἵ οἡμδθυ μα -- ἐπήγειρον ΛΒ, ἐπιθυμία -- 

ἐπήγειρεν ῬΨΤ,, τῇ ἐπιθυμίᾳ ἐπηγείρετο Ῥοδιιΐε ορίἕοπηο. Τάτ Ὲ 

Ἰαδαπᾶπι. . ᾿ 

549 κα: αὑτοῦ] βδνημϑννα νὼ αὐτοῦ. κνισότερος } χνισσότερος Ὁ 
οἐ ἘΠ βεδΈἑτ5 Ῥ. 241,.30. 1817, 3. τῷ δευτέρῳ] τῷ οι, Β.. 

549 Ρ. ἀδηφαγίας ΑΓ, ἀδδηφαγίας ῬΥΤ,. ἀδδηφαγείας Β. 
ὥοτε] ὡς. Β. αἷς} ἃς δεξνοῖριι. σοπυραγαίθ Αθ]ΐαπο Υ. Η ΙΧ, 
13... φἄὄ᾽ὲἋϑ ἴῃ οαἄθπὶ παγγαξίοπο ταύτας ροΟΒα . πρὸς τὸ (51:0) Ζα-- 
ϑαρὸν τόπον Β. 

49 ο. ὑπερέχων ἈΌ, ὑπερέχον ῬΨΙ, εἰ Αοᾶπυ5. Ἐἐ αὐτοῦ καὶ] 
χαὶ οἴ. Β. μπένανδρος  Ῥ. 10. ἡρεσι" ὧν] Τυοκοθαίον ἤκις- 

στά γ᾽ ὧν. ἥκιστα τ΄ ὧν ΛΒ. τοῖς “.1λιεῦσι τοῖς οπι. Β. 
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χαὶ πάλιν ᾿ Ἡ9Ὁ." ϑτι υνρογθνατό οἸοα 

᾿Ετρύφησεν, ὥστε ἐμὴ πολὺν. τρυρᾶν νὐδεημρ ἢ 
χαὺ ἔτυ Σ 

Ἴδιαν μεεϑυμθνν, μόνος μοι" ϑὐμω οὗτος φαίνεται 
εὐθάνατος,. ἔγοντα πολλὰς χολλάδας χεῖσϑαι παχὺν, 

ἃ .“ ὕπτιον, μόλις λαλοῦντα καὶ τὸ πνεῦμ" ἔχοντ᾽ ἄνω, 
ἐσθίοντα, καὶ λέγοντα, σήπομ᾽. ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. “ἢ ϊ 

ἀπέϑανε δὲ βιώσας. ἔτη πέντε πρὸς τοῖς πεντήκοντα 5 ὧν. 
ἐτυράννησε τρία καὶ τριάχοντα, ἁπάντων τῶν πρὸ αὐτοῦ: 
τυράννων πρᾳότητι χαὶ ἐπιεικείᾳ διενηνοχώ. 

73. Τοιοῦτος ἐγεγόνει καὶ Πτολεμαῖος ὃ ΞΟ ἘΡΗῚ 
γύπτου βασιλεύσας, ὁ αὑτὸν μὲν ᾿Εὐεργέτην ἀναχηρύντὼν, 
ὑπὸ δὲ ̓ ἀλεξανδρέων. Καχεργέτης ὑνὸμαζόμενος. ἹἸοσειδώξ ᾿ 
ψιὸς γοῦν ὃ στωιχὸς, 'συναποδημήσας “Σχιπίωνϊ τῷ ̓ ἄφρι: 

6 κανῷ χληϑέντι εἰς λεξάνδρειαν χαὶ 'ϑεὰσάμενὸς. αὐτὸν» 
γράφει ἐν ἑβδόμῃ ᾿ τῶν ἱστοριῶν οὕτως ,, Διὰ δὲ τρυφὴν 
διέφρϑαρτο τὸ σώμα ὑπὸ παχύτητος καὶ γαστρὸς μεγέθους, 
ἣν δυσπερίληπτον εἶναι συνέβαινεν" “ἐφ᾽ ἧς χιτῶν σχον. 
ἐνδεδυχὼς ποδήρη μέ ἔχρι τῶν καρπῶν χειρῖδας ἔχοντα 
προΐει, μηδέποτε πεζὸς," εἰ ειὴ διὰ “Σκιπίωνα. "“ ὅτι δὲ τρυ- 
φῆς οὐχ ἣν ἀλλότριος ὃ βασιλεὺς, οὗτος, αὐτὸς περὶ ἑδυ- 

τοῦ μαρτυρεῖ ἐν τῷ ογδόῳ τῶν ὑπομνημάτων" διηγούμενος. 

ὅπως τε ἱερεὺς ἐγένετο τοῦ ἐν Κυρήνῃ ᾿Απόλλωνος ᾿χαὶ 
ξ ὅπως δεῖπνον παρεσχεΐασε τοῖς πρὸ αὑτοῦ ενοδίνσις ΤΥΡΟᾺ 

4 ᾿ 

ΝΣ  ΧῚ ἐν)...» 

Ψ. 1. Ἴδιον ἐπιϑυμῶν οτι. Ὁ. ψν.. 2. εὐθάνατος) ἀϑάνατος Ὁ. 
ἔχοντα] ἔχοντι Β. πολλὰς ΑΒΥ͂. πολλὰ Ῥ, Β481}. 1... - χολλάδας 

Μεϊμποκίιβ ἱπάϊοαέο ῬΒΡγπίοθο ἰπ Βομκουὶ Απραᾷ, Ρ. 72, 190. Χολ- 

λάδες: διὰ δυοῖν λλ αἱ τῆς γαστρὸς διὰ παχύτητα ἐπιπτύξεις. . δ 

949 ἀ. Υ. 3. ὕπτιον δἀά, ΑὉ. ἔδιον Β. οἱ, ΡΥ͂!,, ἐπιεικείᾳ 

ΑΒ. ἐπιεικίᾳ ῬΥ͂ΤΙ,. . ὃ ἕβδομος «Αἰγύπτου. βασιλεύσας οπι. Ῥ᾿ 
«Αἰγύπτου βασιλεύσας οτη. Β. αὑτὸν ΑΥ̓͂. αὐτὸν ΒῸΡ, Β881}. 1, 

γοῦν Ὦ. οὖν ῬΥΓ,. πληϑέντε οπι: ΒΒ. 4 1 

949 6. γράφει ἐν ζῶ τάδε. διὰ δὲ ---  Βι. γαστρὸς μεγέθους Β. 

Τρ ϑΡαξιν γαστρὸς καὶ μεγέϑους. Ἐριέοπιθ: ρΡοβαϊς ὑπὸ παχύτητος χιὰὶ 
γασερὺς δυσπεριλήπτου τὸ μέγεθος. προΐει μηδέποτε! προῆευ δὲ οὐ- 
δέποτε Β, προήει δέ ποτε. Ἐφνέαββδ βουρ᾽ υθηάαπι ἔχοντα προΐει" προΐει 
δὲ οὐδέποτε ἐν τῷ ὀγδόῳ] ἐν ἡ Β. τῶν οπι. Β, τ 

549 ἢ πρὸ αὐτοῦ] “ϑειθοθαΐαν πρὸ αὐτοῦ Πῖο δὲ Ἰηΐγᾶ. 
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: σι, γράφων᾽ οὕτως. »“Αρτεμίτια,, μεγίστη, "ἐρότη. ἐν Κυρήνῃ" 
ἐν ἡ ὁ. ἱερεὺς. τοῦ ᾿Απόλλωνος, «ἐνιαύσιος δέ ἐστυγ. δεισπνέζει 

τοὺς πρὸ αὑτοῦ ἱερευσαμένους., “καὶ παρατίϑησιν ἑκάστῳ 
τρυβλία, τοῦτο δέ. "ἐστε κεραμεοῦν. ἄγγος, ἐπιδεχόμενον: ὡς 
δἰκοσιν. ἀρτάβας" ἐν ᾧ πολλὰ μὲν τῶν. ἀγριμαίων ἔγκειται 

πεπογημένα,,. πολλὰ «δὲ σῖτα, καὶ τῶν. ἡμέρων “ὀρνίϑων:. ἔτι 
δὲ. ̓ Ῥϑαλαττίων. ἰχϑύων, ταρίχους τε ξενικοῦ πλείονα γένη: 

5 5 οπολλάκις δέ τινες καὶ καϑάριον 'ἀχολουϑίασχον προσδιδόα- 

σιν. ἡμεῖς δὲ; περιειλόμεϑα τὰ τοιαῦτα" φιάλας δ᾽ ὁλαρ- 
γύρους χατασαευάσαντες., τὸ τίμημα: ἔχουσαν ἑκάστην «ἧς 
προειρήκαμεν. δαπάνῃς ; εἶ εἥπστο» τε "κατεἐδχευασμένον σὺν. ἱπ- 

φοκόμῳ καὶ. φαλάροις διαχρύσοις. ἐδωχαμέν,, καὶ Πριμθκεῖν 
λέσαμεν ἕκαστον. ἐπὶ αὐτοῦ. χαϑεσϑέντα.. οἴχαδ᾽ ἀπιέναι. 
εἰς πάχος δ᾽ ἐπεδεδώχει καὶ ὁ υἱὸς. αὐτοῦ. ᾿“λέξανδρος, ὃ 

πὴν ἑαυτοῦ μητέρα, ἀποχτείνας ᾿ συμβασιλεύουσαν. αὐτῷ, 
υ «ρῃσὶ γοῦν. περὶ “αὐτοῦ: “Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἑβδόμῃ χαὲ τεσ- 

'“σαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν οὕτως. »" :Ὁ. δὲ τῆς 4ιγύπτου δυ- 

ψάστης, μισούμενος μὲν' ὑπὸ τῶν ὄχλων, κολαχευόμεγος 
“δὲ ὑπὸ. τῶν. «περὶ: αὐτὸν, ἐν: πολλῃ δὲ τρυφῇ ζῶν. οὐδὲ 

ϑεαρεῖν οἷός τε ἣν, εἰ. μὴ. πϑὰ ἐπαπερειδόμενος ἐπορεύετο. 

εἰς δὲ τὰς ἐν τοῖς συμποσίοις ὀρχήσεις ἀπὸ μετεώρων χλυ- 

“ῶν. καϑαλλόμενος κήνα φέρ συντονωτέρας αὐτὰς. τῶν 
ιἠσχηχότων. ἑποιεῖτο. “Ὁ 
ον: 74. ᾿᾿γαϑαρχίδης δ᾽ ἐὴ τῇ μα Μϑυρὰ, Εὐρωπιακῶν 

᾿Μάγαν φησὶ τὸν. “Κυρήνης. βασιλεύσαντω ἔτῃ πεντήκοντεις 

ο ἀπολέμητον, γενόμενον χαὶ γε νηῷ κατάσαρκον γενέσϑαι 

Ὡπππόσπασπτποι Ὰ Φοτον» - ΓΙ 

γράφων οὕτως θιη. Β, αυἱ φησὶ τὰ πϑδθν, «ὐδίάϊε. ΚΟΡΗ 

ΑΒ. ἀρτεμιτια Ο. ἀρτεμίφια Ρ, ἀφεεμέσμο ΨΠ. ἑορεὴ ἐν. χυρήνῃ Β. 
ἑορτὴ ἐν χυρήνῃ ἑορτὴ Δ ἂν χυρήνῃ ἑορτὴ ῬΥΤ.. ἐπιδεχόμενον] 

ἐπιδεχόμενος. πο ἢ ἀγρυμαίων. δρίίοιπο οἕ Ευβίδεμίνβ ρ.. 1271, 20. 

ἀγριμέων ΡΥνι. . δες 

890 ἃ. πολλιίκις - προσδιδόασιν ΟΠ}. ς.. ,ὐβέοά Θαβαῦθο- 
μὰι5. {10 γ1 χυϑάριον, περιειλόμεϑα)] περιειλόμενα. Β. περιελόμιενει 

πῶς: τὰ σοιαῦτα Ὁ. «τὰ οι. ΒΨΙ,. δλαρχύρους] ὀλιγαρχύρους ΒΡ. 
. δλαρχύρους τιᾶύδο. Ῥ. δ᾽ ἐπεδεδώκει ϑοιννοῖθῖι. δὲ ἐδεδώκει ΤΟ. 

δὲ ἐχδεδώχεν Ο. αὐτῷ. περὸ οὗ ποσιδώνιος ἐν ἑβδόμῃ καὶ μι ὁ δὲ 

᾿ τὴς ἐντὶ 1, ΤῊΝ ν ὶ σὰ 

900 Ρ. ἀνυπόδητος ἵ,. μὲ δέρας κέδν Ῥν. , βασιλεύσαντα] βασιλέα Β 



12286.Ὁὁ ὁ πὸ. 
ἐχτόπως τοῖς "ὄγκοις. ὑκωτὰ τὸν ἔσχατον. ̓ χαϊρὸν; ῷ ᾿χαὶ. ὑπὸ 

τοῦ πάχους ᾿ἀποπνιγῆναι., - δι᾽ ᾿ἀργίαν σώματος καὶ τὸ 
προσφέρεσϑδαι σελῆϑος τροφῆς. παρὰ δὲ “Τακεδαιμονίοις ὁ 
αὐτὸς ἱστορεῖ διὼ τῆς. ἑβδόμης καὶ εἰκοστῆς οὐ τῆς τυχού- 
σὴς ἀδοξίας. νομέξεσθαι; εἴ τις ἢ τὸ σχῆμα. ἀνανδρότερον 
ἔχων. ἢ τὸν ὄγκον: τοῦ: σώματος προπετὴς. ἐφαίνετο, ̓  “νὰ 
μνῶν χατὰ δέχο" ἡμέρας παρισταμένων" 'τοῖς. ἐφόροις. τῶν 

ψέωγ. "καϑεώρων. ὑδὲ οὗ; ἔφοροι καὶ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν. 
ἃ χαὶ τὰ περὶ; τὴν ἔνδυσιν καὶ τὴν στρωμνὴν. τῶν νέων" εἰχό- 
τως. χαὰ γὰρ ὀψοποιοὶ" ἦφαν παρὰ" «Τακεδαϊμιιονίοις χρέως 
σχευεσίας, ἄλλου δ᾽. οὐδενός. καν. τῇ δ᾽ "ἑβδόμῃ εἰκοστῇ 

ὃ ᾿γαϑαρχίδης ἔφη, πὧφ» υΠακοδαιμόνιοι Ναυχλείδην τὸν 
ἸΠολυβιάδου, παντελιὸς" ὑπερσαρχοῦντα τῷ σώματι καὶ παχὺν 
διὰ τρυφὴν γενόμενον ,: κατωβιβάσαντερ, εἰς μέσην τὴν ἐχ- 

κλησίαν," 'χαὶ" «Τυσᾶνδρου πολλὰ ᾿ὀνειδίσαντος ἐν τῷ κοινῷ 
ὡς τρυφῶντι, παρ᾽ "ὀλίγον ἐξέβαλον ἐχ τῆς. υϑόχεϑι ἄσει;- " 

λήσαντες τοῦτο ποιήσεξν,. δ μὴ τὸν βίον ἐπανορϑώσαιτο: 
6 εἰπόντος τοῦ «Ἰυσάνδρου ὅτι καὶ ᾿4γησίλαος," ὅτε διέτριβε 
περὶ τὸν ᾿Ελλήαποντον πολεμῶν τοῖς βαρβάροις, δρῶν τοὺς 
“Ασιαγενεῖς ταῖς μὲν στολαῖς. πολυτελῶς ἠσκημένους, τοῖς 
σώμασι δ᾽ οὕτως ἃ χρείαυρ ὄντας," γυμνοὺς. πάντας ἐχέ- 
λευσε τοὺς ἁλισχομένους ἐπὲ τὸν κήρυκα, ἄγειν, ;, χαὺὶ χωρὶς 
πωλεῖν τὸν τούτων ἱματισμὸν, ὕπως οἱ σύμμαχοι γιγνώ- 
σποντεὲς διότι πρὸς μὲν ἀϑλα μεγάλα, “πρὸς δ᾽. ἄνδρας 
εὐτελεῖς ἃ ἀγὼν συνέστηκε, προϑυμότερον τοῖς ψυχαῖς ὁρ- 

ἢ μῶσιν ἐπὶ τοὺς ἐγαντίους.. χαὶ Πύϑων δ᾽. ὃ “Ἐυξάντιος. 

ῥήτωρ, ὡς «ἕξων δ λων ὃ ὭὌΑΘης αὐτοῦ, πάνυ. ἦν πα- 
ΤΡ Ἡ..Ν ἐξ τῳ δὴν ΣΡ 

οᾧῳ 

580 Φ. εἴ τις ἢ τὸ Βομλν οἰ βῃ, εἴ τις ἣν ἢ τὸ ΑΒΟ, εὔξὶς ἦν τὸ Ῥ' εἰ 
ἦν τὸ ΥΤ,. πρόπετὴς] προπετὴ Ὁ. ἐφαΐνετο Ὁπὶ. Ο,.᾿ ὁ" 

500 ἃ. κρέως σχευασίας ΑΌ: ᾳυοᾶ ρεϊπιαπὶ ἄατΘ γοΙαῖε Ῥ᾿᾿ ἄρεῦ-- ' 
σκευκαίας ῬΥΤ,. χἂν τῇ κζ' Β, ὃ δά, Α, ΓΝ ἜΡΥΙ,. ἃ 
ἀγαϑθαρχίδης Β, δου θο δέιν ᾿Ζγαϑαρχίδας. ἐφ σώματι οπι. Β. " 

ϑανϑυ δου. 
γενόμενον οπι. Β. 

ὅ50 6. ταῖς μὲν στολαῖς βονννε ἐδ, τοὺς μὲν στολαῖς ΑΒ. μὲν στο- 
λαῖς ῬΨῚ,. στολαῖς μὲν Ὁ. ἀχρείους] ἀχρείως Ῥ' γιγνώσκοντες] 
γινώσποντες Β. ; ' 

ὅ00 ἢ, λέων δ᾽ ὃ βυζάντιος παχὺς ὧν τὸ σῶμα τοῖς πολίταις ποτὲ 
στασιάζουσι πρὸς ἀλλήλους, παρακαλῶν εἰς φιλίαν ἔλεγε --- Ο, 

ἡ ϑμμονουν  μδυσαι, ϑσπμκὶ, ἃς. Δ" κμ" . νι πον νυν, πὰ 
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χὺς τὸ σῶμα" καὶ Βυζαντίοις ποτὲ στασιάζουσι πρὸς ἀλ- 
λήλους τοῖς πολίταις παρακαλῶν εἰς φιλίαν ἔλεγεν, ᾿Θρᾶτέ 
μὲ, ἄνδρες πολῖται, οἷός εἶμι τὸ σῶώμω ἀλλὰ καὶ γυναῖχα 
ἔχω πολλῷ ἐμοῦ 'παχυτέραν. ὅταν οὖν ὁμονοῶμεν, χαὶ τὸ 
τυχὸν. ἡμᾶς σκιμιπόδιον ὌΨ" ἐὰν᾿ "δὲ; στασιάσωμεν, οὐδὲ 
ἡ σύμπασα οἰκίαν Ἂν κολλκῦις ΝΟΣ δ6. ταῖν Ἰφοτὰ ΟἹ 

758. Πόσῳ οὖν κάλλιόν ἐστιν. ἀγαϑὲ ϑρόκαηϊξὸς ἥτε 

δδ1 νόμενον εἶναι 'λεπτότερον ὧν χαταλέγει Ἕρμιππος ἐν Κέρ- 
χωψιν ἢ ὑπερπλουτοῦντας τῷ Ταναγραίφ᾽ ικήτει. ἐοικέναι, 

χαϑάπερ οὗ προειρημένοι ἄνδρες.: φησὶ δ᾽ οὕτως ὃ “Ερ- 
μιπῆτος πρὸς τὸν διόνυσνν: τὸν" λόγον ποιούμενος ᾿ ὑ- 

θὲ γὰρ πενόμενοι ο ν 
τς ον ἀνάπηρά. σοὺ ϑδδνώι ἤδη βούδια: ᾿ ον 

«“εωτροφίδου λεπτότερα καὺ Θουμάντιδος. ΤΉΝ 
χαὺ “Αριστοφάνης δὲ ἐν 11 [ηρυτάδῃ λεπτοὺς τούσδε χαταλέ- 

γειψ οὖς “καὶ πρέσβεις ὑ πὸ τῶν ποιητῶν φῆσιν. "εἰς “Αιδου" 

Ρ πέμπεσϑαι πρὸς. τοὺς ἐκεῖ. ποιητὰς, λέγων. οὑτῶσ 6δι.᾿: 

τ Καὶ τίς νεχρῶν. ευϑμῶνα' καὶ, σχότου πύλας. 

εὐ ξγλῃ᾽ κατελϑεῖν; 8. ἕν’ ἀφ᾽ ἑκάστης τῆς τέχνης. 
φβασι βυρωα χοινῇ, γενομένης ἐχχλησίας, .... 0 00. 

"οὖς ἡ Ἡσμινὶ ὄντας ϑαμόπον καὶ βυμμεὶ ᾿ δρνῆι 
γι 5 τ 

᾿ ἌΣ, ΣΟῚ Ὰ τὰ 

ῥήτωρ οὐρμαμον καὶ οπι: ΡΠ ἱπάνυ" οπι. ΒΒ. ὁρῶτέ, με Δ. 
ὁρᾶτε μὲν ῬΥΤ,. ᾿ δέχεται ματα, Β.. ἐὰν δὲ ΑΒΟ, ὅταν δὲ ΡΥ!,. 

681 ἃ. Ηδεπιρρὶ τϑίβιιβ εχ Αἰποπᾶθο δέξυ!ε Ἐπβέδεμίιιβ Ρ- 
| 1288, 41. Ψοῖβὺβ 2. εὐ 3. παρϑέ βομο!!αϑέθβ ΑὙβέορ πη Αὐτάπι 

γ. 1406.,: Ἔχϑογιρέαβ 88 Βυϊᾶα ἴπ «“Ἱεωτροφΐἴδης. ΕὟᾺῷ Ἵν, οὐγὰρ Ὁ 
εἰ: Ἐπβιδεμίι5. ᾿νῦν᾽ οἱ γὰρ ΡΥ... . Ψ, Ἅ. ϑύουσι») ϑύσουσιν Ὁ εἐ 
Ἐιβέδίμτι5, ποίαν, δοριθοθαΐαν βούδεα. ᾿ΑΠπειαξεϊοἰϑέα, βακκρὶ 
ν: 86, 29:.:8δύδιαΐ οὐ "μόνον βοίδια. “Ἔρμεππος “Κέρκωπι. Υ͂. 3. 
"“Πεωξροφίδου Ὁ, υγαολαψαφ υ φρφήμηξευ ρα ΑΥΙβεσρμδηῖ5, ϑυΐδαν, λεῶ-- 

᾿ χρεφίδου ΕΥέδῳ μα μεαρ  οὐφαμμηο ἍΟ. “χαὶ οπι, ΒΡΨ1,. δὲ ἐν 
οὔι. Β: Δὖὺς γ 5} 5 εὖ 

τ Ὁ 551 Β. λέγων ̓οὕτωσὶ. ὃπι. Β, "Ὧ 5 ̓Αὐἰνμοιμιοηία, τς 
ἤᾶδο πᾶνϑε Θ΄ καὶδ' ἀριστοφάνης δὲ ΡΕΕΆΤΩ κατιιλέγεν. σαννυρίωνα τράγῳ“ 

δὸν γαὶ μέλιτον χαλ' χινησέαν, χαὶ ἀϊδοφοίτας. τούτους καλεῖ. ος φηοὶ 

καὶ ἐπὶ λεπτῶν ἐλπίδων ὀχεῖσϑαι. Τοίαπι ἀ6. πιδοί!οπεῖβ ΠΟ 5 

ΠΑΡ ΙΟΠ 6 πὶ λον ἴρν Αοϊαπιβ Ψ. Η. Χ, 6. . οὑτωσὲ χαὶ τίς 

Ἐπ οὕτως εἰ καὶ τίς Α.. εἰ καί τις φησὶ Β Ομλΐ550. οὕτως. ὩΝ, ὦ. 

ἕν" ἀφ᾽) ΤὴΡΥ1 ἕνα δ᾽ ἀφ΄. τῆς ἀἀά!αάϊε Τουρίυ5. Εππθπά. τοὶ. Π, 

Ρ. 3406, Υ. 4. οὕς ἦσμεν ὄντας Τγτιν πἰτεπ5 δὰ Ἑουρίιηι νο], ΕΥ̓͂. 
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5 ἐχεῖσε φιλοχωροῦντας. “4... εἰσὶ γἄρ᾽ φερεθον νον δὲ οἷς 
ΕΝ μλμήρ σοι παρ: ὑμῖν ἀδοφοῖται; Β ον δηὴ: “ία. ψουδίκ 

ΟἸΟΣ Αφ να γ᾽ Ὁ ὥσπερ Θρφῳκοφοῖται. πάντ᾽ βρῇ δῶ 

τ. καὶ τίνες. ἂν εἶεν; .. πρῶτα. μὲν. «Σαννυρίων ει. : 
οὐ 0. ἀπὸ. τῶν: τρυγῴδων" ἀπὸ δὲ τῶν. τραγικῶν χορῶν .. 

10 Μέλητος" ἀπὸ δὲ τῶν κυκλίων α ὐλονναμν Ὁ τὰ 

παν φησὶν ὑδονον εν : Ἄνω 
Ὡς σφόδρ᾽. ̓ ἐπὲ ϑδς ἐλπίδων. ὠρεῖαϑ, ἄρα: ἜΤ 

ἀπο: τούτους. -γὰργ ἣν πολλῷ ξυνέλϑῃ.. ξυλλαβὼν. .. Ἂ Ἢ 
-Ὧὐ ὁ τῆς διαρροίας 'ποταμὸς οἰχήσεται... Ὁ ὀολχονδρτης 
περὶ δὲ τοῦ “Σαννυρίωνορι καὶ Στράξτις ἐν. Ψυχασταῖς φησι 

“Σαννυρίωγος. σκυτίνην. ἐπικουρίαν. 

περὶ δὲ Μελήτου. νϑνὰς ὃ. ἡ ἐινμργανηρίῃ ἐν 1: ὅλωῃι λέγει 
οὕτως οοδυμέδις ὦ 
“Ὑλότος "- Μεληδον τὶ τὸν ἀπὸ. ἀλνυύμα ψεκρόν. ΡΥ Ὁ ΗΝ 

ἀυοῦ 78. Ἣν δ᾽ ὄντως; μακρότατος καὶ “λεπεότατος.. ὃ. σῖκα 
σίας, εἰς ὃν χαὶ" ὅλον δρᾶμα γέγραφε; ̓ Στράττις,. φοϑιώτην ἁ 

᾿Ἵχιλλέα. "αὐτὸν καλῶν, “διὰ τὸ: ἐνεσῇν ̓αὐτοῦ ποιήσει συπε- 
χῶς τὸ Φϑιῶτα. λέγειν. ποϊζὼν οὖν εἰς" τὴν. ἰδέαν. αὐτοῦ 
ἔφη; Φϑιῶτ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, «ἄλλοι δ᾽. αὐτὸν, ὡς. καὶ. ἰάριστο- 
φάνης, πολλάκις ἑϊρήκασι φιλύρινον «Κυνησίαν, δια, τὸ φυ- 

λύρας τοῦ ξύλου λαμβάνοντα σανίδα συμπεριζώννυσϑαι, 
ὥγα" "μὴ “πάμπτηταν διά. τε. τὸ μῆχος χαὶ τὴν ἐσχνύτητα. ὅτε 

δὲ ἢ » δ᾽ Κιφησίας ὑραμαα νὰ καὶ ἡ δεξιὸρ, τἄλλα ἰθλήβς ἢ οὖν» 
" οὐ ΘΕ. ἀπε; 

τὼ ὯΔ Δδϑαρλενξον 

Ῥ.424: οὗ "ἢ μένοντας Ῥ, οὐ πταϑῈ: ΠΕ γ. οὐ ὁ σμμαθαντας ἃ Βαεὶ. ́. 

8. " ᾧδοφούτανγ λθεὶ ᾿ἀϊδοφοίτας,. '6ξ' πῆγα ἀϊδοφοῖταν. ᾿ ἡ Νω. 
ΨΩ γ᾽ ψε ΒΚ) ΑΒ. μάλιστα δ᾽ ῬΥΠ. ... ὙΕῚ 

ἐἼ551 ο. Ὑ. 9.- τρυγῳδῶν Βοπεϊοίν5. ἀ6 ῬηΝ αι “ρω ἀϑιθι οἰ. 
χῆνα Πλθνὶ τραγῳδῶν. ΠΟ ΟΨ. 10..ὄ ΜΜΠέληκος} μέλιτος Ὁ... χυκλίων 
ἩΒ ΘΝ εἴυ5.. κυλίων ΑΒΡ. κυκλικῶν. ΝΠ, 68. πιᾶνρο ΡᾺ ̓ . ΟὟ, 1. ] 
ὠχεῖσϑ᾽ 1,. φχεῖσϑ᾽ Υ΄. ὥχεσϑ᾽ ἈΡ. ᾧχεσϑ᾽ Β. ἀρά του, τοὺς γὰρ 

ἢ» ἘΠ Ψ, 2. πολλῷ ΒΡ, πολλῶν. 1. ασυνέλϑῃ συλλαβῶν Β. ᾿ 
πότους ᾽ς 3. οἰχήσεται Θᾶανν ο5ἴα5 ΜΙ 5ο  απ..».. 508. εἀ. Κιαά. {μἰυτὶ 

“ἰξξοιχήσεται. καὶ; στράτεις ἐν ψυχασταῖς. μον σαννυρίωνος δορθ5- 

εἰ αι δχ Ἂ: οὐ σ᾽ ἀπε ν Ἴ "Ὁ. ἀν εν 

ΠΡ Ὑ05 5} ἃ. ὄντως λεπτότατος καὶ μακρότατος ὅ. μ. ἀδῶν ἢ. διὼ- 
ἐπα Ὦ. “«λάριοτοψάνης) Αναν. ι36. (1377. Βι.. ς λαμβέ- | 

ἰγούτιέ 651. 1.. τἀ μ φθὴς τὰ κα ΒΡΥ. . υασίας) Ψιάο, ἀπηναμοι ] 

«ἀὐ, ὅ1΄. δα. Ἀείϑ, οὐ ἡ Ὁ νη | 
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εἴρηκε; ̓ φάσχων.. αὐτὸν ᾿ἀφέμενον"" τῆς᾿ τέχνης. συκοφαντεῖν» 

καὶ ἀπὸ τούτου πλουτεῖν. ὅτι. "δὲ "ὁ “ποιητής ἐστι χαὶ οὐχ: 

ἕτερος σαφῶς. αὐτὸς ὧν σημαίνεται ἐχ τοῦ χαὶ ἐπὶ ἀϑεό- 

τητι κωμῳδούμενονγ: ἐμφανίξεσϑαι, καὶ διὰ τοῦ λόγου τοιοῦ- 
τον δείχνυσϑαι. λέγει. δ᾽ οὕτως ὁ. "ῥήτωρ ξὰ θαυμάξω; δὲ εὖ 
μὴ βαρέως φέρετε ὅτε Κινησίας ἐστὶν ὁ τοῖς γόμοις: βοη- 
ϑὺς, ὃν ὑμεῖς, πάντες ἐπίστασϑε, ἀσεβέστατον" ἁ ᾿'ἁπᾶντῶν. "χαὶ 
παρανομώτατον ἀνϑρώπων γεγονέναι. ᾿ "οὐχ' οὗτός. ἐστιν .ὃ 

Ε Τοιαῦτα περὶ ϑεοὺς ὦ “ἐξαμαρτάνων; ὁ αἰ. τοῖς μὲν ἄλλοις 

αἰσχρόν. ἔστε" καὶ λέγειν, τῶν ̓ κωμῳδοδιδασκάλων δ᾽ 
ἀχούετε χαϑ'' ἕχαστον ἐνιαυτόν; οὐ “μετὰ τούτου ποτὲ - 
᾿ἅπολλ δφάνης, καὶ Μυσταλίδης" χαὶ “Τυσίϑεοἢ συνειστιῶντο; 
μίαν ἡμέραν - ταξάμενοι τῶν “ἀποφράδων, ἀντὺ “νουμηνιον 
στῶν ᾿ καχοδαιμονιστὰς' σφίσιν" αὐτοῖς" τοὔνομα" ϑέμενοι; 
πρέπον. μὲν ταῖς αὐτῶν τύχαις ". οὐ. μὴν ὧς: τοῦτο -διά- 

πραττόμενοι. τὴν διάνοιαν ἔσχον, τ ὐλλυ ζῶο, καταγελῶντες 

683 τῶν ϑεῶν ζαὶ τῶν φόμων' τῶν ἡμετέρων." νἐκείνωνγν" μὲν" οὖν 
ἕκαστος. ἀπώλετο: ὥσπερ εἰχὸς τοὺς "τοιούτοῦς." "τοῦτον δὲ 

ὁ τῶρ ἐν τῷ ὑπὲρ Φανίου. παρανόμων. ἐπιγραφομένῳ λόχῳ - 

» 

τὸν ὑπὸ “πλείστων; γενωσχύμενον. οὗ: ϑεοὶ" οὕτως: "διέθεσαν ἢ 
ὥδιε τοὺς. πἐχϑροὺς αὐτὸν. ̓βούλεσϑαι ζῇν μᾶλλον ἢ τεϑνά- 

γαν παράδεγμω τοῖς "ἄλλοις, ἵν: ᾿ ἔδωσιν. ὅτι" τοῖς. λίων 

ὑβριστικῶς, πρὸρ 'ρὰ ϑεῖα διακειμένοις, "οὐκ εἰρ τοὺς. παῖδας 

ἀποτίϑενταὶ τὰξ᾿ τὶ μωρίας, ἀλλ᾽ αὐτοὺς κακῶς ἀπολλύουσι, 

μείζους καὶ χαλεπωτέρας "καὶ τὰς συμφορὰς καὶ. τὰς νό: 
ἥν" , Ἂ ΠΝ , ι Ὁ τ Ὁ γἴς “(Ὑτῷ. ἀκ οὖν ἡ τῆς τ γον Ἢ ; ΐ ᾿ς Ὁ" . νἀ. ἂς δος δι 

591 6. ἐπιγραφομένῳ, λέγεν αὐτὸν ἀφέμενον 8. 
ΒΡΥ. ὃ οπι. 1, δὲ δοιννοῖση. ϑαϊῖο. ὁ 
χη ΑΒΙΤ,. οι. ΡΥ. 

551 ἢ: κωμῳδόδιδασκάλων] "κωμωδιδασχάλον Β. Ἰάθπι. ψιδϑδν 68ὲ 
ἐπ νϑίογῖθιι5 ΗΔΡρΟο δ οπἶθ. δαϊἸοπΙ οὐδ᾽ ν᾿ Κινησίας. " - ἡμυσταλίδης 
καὶ λυσίϑεος ΒΡΥ. Ἑὐσταλίδης δὲ λυσίϑεος Ἔδα31:}: δχ αυο᾿ ἀν φἐδλέδης 
δὲ καὶ «Τυσίϑεος χασξαπι ἴῃ [,, τϑέθπέμπι ἃ δοθνν ΕἸ ΡΠ ΔΘ ΒΘ Ὁ. τ Ὁ 
συνειστιῶντο) δου δαί συνεστιῶντο: ἡ “πάντ ᾿ἀντὶ δὲ ΕΝ: 
αὐτῶν] αὐταῖς Ῥ. -αὐτῶν πνᾶτρὸ ὁ ἀλλ᾽ ὡς} ἄλλως ΚΒ. καὶ 
τῶν νόμων ΒΒ. αὶ γύγιων ΨΏ, ἡόμων Ῥι αὐἀάϊίο᾽ ἴῃ τη ᾶγρί ἢ δ᾽ τὲ: ΗΝ 
502 ἃ. ἡμετέδω"}) ὑμετέρων Β. “τὸν ὑπὸ ΑΒ: τὸν οπὶ, ΡΎΤ,. 

αὐτὸν βοὐλεσϑιιἢ βούλεσθαι αὐτὸν Β. ὦ ὄδωσιν ΛΟ. εἴδωσιν Ὁ. 
εἰδῶσιν ἢ. . ὑβυοισνικῶς} ὑβοιστικοῖς Β. 

ΔΒ, χαὶ οι. ΡΥῚ,, ᾿Ν 

ΡΣ ποιητὴς 
ἐστὶν ὃ τοῖς ---- οὐχ, οὗτος 

καὶ τὰς συμῷορὰς 
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Ὁ σους. ἢ τοῖς, ἄλλοις ἀνϑρώποις προσβάλλοντες. τὸ μὲν γὰρ. 

ἀποϑιανεῖν ἢ καμεῖν. ψομίμως. κοιψὸν. ̓ 'ἅπασιν ἡμῖν ἐστι, 
τὸ δ᾽. οὕτως: ἔχοντα: τοσοῦτον χρόνον διατελεῖν καὶ καϑ'΄. 

ἑκάστην, “ἡμέραν ἀπού: γήσκοντα μὴ δύνασϑαι. τελευτῆσαι. τὸν, 

βίον τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς τὰ τοιαῦτα ἅπερ οὗτος 
ἐξημαρτηκόσιν. “ ΝΗΡ μὲν οὖν Κινησίου.. ταῦτα ὃ ῥήτωρ. 

ὌΝ ἵ εν υ ' υ {} 

77. «ἀμπτότερος. δ᾽ ἣν χαὶ Φιλητᾶς ὁ ὃ ̓ Κῶος ποιητὴς, 

ὃς καὶ διὰ τὴν τοῦ. σώματος ἰσχνότητα. σφαίρας ἐκ μο- 
λύβου πεποιημένας. δἰχε περὶ τὼ πόδε, ὡς. μὴ ὑπ᾽ ἀνέμου, 
ἀνατραπείη. Πολέμων δ᾽. ὁ περιηγητὴς “ἐν τῷ -«περὺ Θαυ-, 

ο μασίων.. ̓ ᾿ἀρχέστρατόν. φησι τὸν μάντιν ἁλόντα ὑπὸ τῶν. 
πολεμέων καὶ ἐπὶ δυγὸν. ἀναβληϑέντα. ὀβολοῦ. ὁλκὴν εὗρε: 

ϑῆναι ἔχοντα, οὕτως. ἣν ἰσχνός. δ΄. δ᾽. αὐτὸς ἱστορεῖ. ὡς 
καὶ. «Μανάρετος ἰατρῷ μὲν" οὐδὲν ὡμίλησεν,, ᾿Αρκεσιλάου. 
δὲ ἠκροᾶτο τοῦ φιλοσόφου, καὶ ὅτι συνεγένετο «Πτολεμαίῳ 
τῷ Εὐεργέτῃ, τάλαντα δώδεχα τὸν ἐγιαυτὸν λαμβάνων" 
ἦν. δὲ. ἰσχνότατος, ἄνοσος διατελέσας. Ἡητρόδωρος δΥ Ἂν ς 

“Σχήψιος ἕν δευτέρῳ περὺ ἀλειπτικῆς: “ππώνακτα τὸν ποιη- 

ἃ τὴν. οὐ μόνον μικρὸν, γενέαϑαι τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ λεπτόν" 

ἀχρύτονον δ᾽ οὕτως. ̓ ὡς. πρὸς τοῖς ἄλλοις “καὶ κενὴν. λήκυπ 

ϑον. βάλλειν. μέγιστον τιν διάστημα " τῶν ἐλαφρῶν. σωμά- 
των διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι. τὸν ἀέρω. τέμνειν. οὐχ ἐχόντων 
βιαίαν. τὴν. φοράν. λεπτὸς δ᾽ ἢν. καὶ. Φιλιππίδης, καϑ' 

οὗ. λόγος ἐστὶν “Ὑπερίδῃ. τῷ ῥήτορι, λέγων αὐτὸν ἕνα τῶν 
πολιτευομένων εἶναι. ἢν δ᾽ εὐτελὴς τὸ σῶμα διὰ λεπτότητα, 
ὡς ὃ Ὑπερίδης ἔρη. "«Ἅλεξίς τ᾿ ἐν Θεσπρωτοῖς φησιν 

Ἑρμῆ ϑεῶν. προπομπὲ. καὶ Φιλιππίδου 1. ὙΠ 
. 

ἦν 5582:Ὁ. ἅπασιν ἡμῖν]. ἡμῶν, ἅπασιν Β..... οὐρληκο] ς ΒΟΡΙΒοΡαΐαν 

Φιλήκας:.: φιλίτας. 46. ποῖ ΑΒ. ὃς Οὐ. ὡς ΡΥ]. τ εἰ μολύβου Αι 

μολύβδου Ῥω, μολίβου ΒΟ. ..0..Ψ εἶχε Ο, ἔχει ΑΒ. ἔχεν ΕΥ̓, 
ἀνατρᾳπίη Β. ᾿ς εἶ ὧᾷ ᾿ ͵ 

502 ο. τῶν πολεμίων] τῶν ὁπ, Β. : οὐδὲν]. οὐδενὶ ϑομινοῖφῃ. 
502 ἃ. κενὴν] καινὴν Ο οὐ ορίἕοπιο ἨΘΘβΟΒΘ}. 6 Ὸ μέγιστόν “τὸ 

ΑΒΟ, μέγιστον Ῥ, αὐἱ τὸ, ἴῃ πιατρίπθ Ππαροί, ΩΣ τεν!.. 
βιαίαν Β, βέαιαν Ῥ. βίαιον ΝΊ,.. Ὠ ἠὙπερίδῃ) ὑπερείδῃ Ἀ,, “ὁ τητὰ 
ὑπερείδης. εὐτελὴς) εὐτελῇ Β.. ΑΙοχ ἐϊ5. Ὑθυβαβ, ὁπ, (.. 
προπομπὲ ϑιοΡΙνΆπῈ5 ἴῃ ὙΠοδαιτο Ρ. 7443. δὲ Οδβδυρομιβ, ποτ 

πομπε Α. πρόπεμπε ῬΨΠ. ; 
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τον χληροῦχε, νυχτός τ᾽ ὄμμα τῆς ρου φυρνρημη Ὁ ὧν 
“χαὶ ἐν σέο σρῶ σεν ἀῶ γ5 

εὐ ετδενὺ ἡμέραις τρισὶν ὦ 
-οῦ ἰσχνότερον αὐτὸν.  ἀποιενῶ (Ριλιππίδου. 

᾿Β. οὕτως ἐν ἡμέραις ὀλίγαις γεχροὺς ἡϑιρο μὰ 

Μιρεδρος δ᾽ ἐν ᾿Οργῇ ' 
Ὃ λιμὸς ὑμῶν τὸν χαλὸν τοῦτον δαχὼν 

Φιλιππίδου “λεπτότερον ἀποδείξει. «ψεχρόν. 
ὅτι δὲ καὶ πεφιλιππιδῶσϑαι ἔλεγον τὸ δυλοτεῦνϑδι ᾿άλεξις 
ἕν Μανδραγοριζομένῃ φησὶ Ὅτ 

Ὑππιο Κακῶς ἔχεις" στρουϑὲς γὰρ ἀχαρὴς γὴ Δέ᾿ εἶ 
ΕΝ πεφιλιππίδωσαι. .Β. μὴ σὺ καινῶς μοι λάλει. 

ὅσον οὐ τέϑνηκα. 4. τοῦ ταλαιπώρου πάϑους. 

πολλῷ οὖν κάλλιόν ἐστι τοιοῦτόν τινα εἶναι τὴν ἰδέαν ἢ 
98 ἰἀρυα ἜΜ: ἐν ἡον ὡς 

: ὕτον οὖν 

δι᾽ οἰνοφλυγίαν καὶ πάχος τοῦ σώματος 
ἀσκὸν καλοῦσι πάντες οὑπιχώριοι. 

Ἡρακλείδης δὲ ὃ ἸΠοντιχὸς ἐν τῷ “περὶ ΕΝ Δεινίαν 

Φησ! τὸν ΗΘ Ψ διὰ τρυφὴν. εἰς ἔρωτα ἐμπεσόντα 

52 ε. νυκτός χ  Ὦ τ ΟΠ]. ΡΥΙ:. δεν: “ μελαμπέπλου τε ἄριστο- 

φῶν ῬΡ. τριοὶν ἰσχνότερον ̓αὐτὸν Ῥογβοηυθ᾽ δὲ Δθουβῖαβ. 1, νῖ 
αὐτὸν τρισὶν ἰσχνότεῤον. Ῥαγέοεπι παϊι8. Ιοοΐ δἰξυε Ἐπιϑελεμιι5. Ρ. 
1646, 16... ένανδρος] Ρ..130. δ᾽ ἐν} 1μερεθαέιν δὲ, ἐν Β 
ΟΠπιΐβ80 ὃ. ὑμῶν] ὑμῖν Βοπέϊο 8. πεφιλιππιδῶσθαι δίερδα- 
πὰ5 ἴπ ἱμάΐεο ὙΠποβαυσὶ Ρ. 1067. οὲ Οδβδυθομπαβ. πεφιλιππῶσϑαν 
ΡΥΙ, οὐπι ορίέοπιθ, Δεϊίαπο Υ, Η. Χ, 6., δυϊάα π΄ Φιλιππίδης, Ἐπι- 

β βίδίθίο Ρ. 1040, 17., αὰϊ τίὰ 50 01 "Ἄλεξις τὸν Φιλιππίδην συγκό- 

ψας γγουν συχεημὴν ποιήσας τοῦ τοιούτου ὀνόματος πεφιλεππώσθαι, εἶπε 

τὸ λελεπτύνϑαν οὗ κατά τινα Φίλιππον δηλαδὴ, ἀλλὰ κατὰ τὸν συγκο-- 

πέντα Φιλιππίδην. Ἰπᾶπθ 65ὲ ἀδ ΒΥΠΟΟΡΘ οοπηπιθηξαπι, 4υδη 8 Πὶ 

ῬΟΙ 56 ποπ ἱπορίυμπι. Ναπι 516 Αὐιβίορμαμοβ κομψευριπικῶς ἀἰχῖέ 

ῬΙῸ κχομιψευριπιδικῶς. 5 φησὶ οπι. Β. , ΑἸΟΧΙαΙΒ γὙΟΓΒι15. 01. Ὁ. 

γ,. 1. ἔχεις αβδυθοπαβ, ΤΙΌΡΙ ἔγχει. στρουϑὶς} στρουϑὸς 
Οαβαυθδοπυβ. ολάάίᾷι γὰρ, σαβαιθοπιβ νὴ τὸν Ζ0 βου θερδΐς. 

εἰ Οαβαυθοπυϑ. εἰ Ρυ, 
502 ΚΟΥ͂, 2. πεφιλιππίδωσαν (αδαυθόνιπ. {18 τὶ πεφιλιππῶσϑαι. 

: ὟΝ 3. ὅσον οὐ Τουρῖι5. Επηοπά. υοἱ]. Π. νυ. 340, οσο μου Ἀ. 
ὅσωμου ῬΡΥ͂Ι,. τέϑνηκα Τουρίυσ, ΓΡτὶ τέθνηκε. πολλῷ] 
πολλῶν Β., ᾿Αντιφάνης} Ἐπιπίδεμιιι5 ». 1040, 14. ἤ. 8) 

οὑπιχώριον) ϑδουῖθορδέιν οἱ ἐπιχώριοι, ᾿ 
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καὶ πολλὰ χρήματα ἀναλώσαντα, ὡς. ἔξω τῶν. ἐπυϑυμιῶν.. 
ἐγένετο, ὑπὸ λύπης ἐχταραχϑέντα. ἐχτέμνειν᾽ αὑτοῦ τὰ αἷ- 

5858 δοῖα, ταῦτα 'πάντα. ποιούσης τῆς ἀκολάστου τρυφῆς. 

78. Ἔϑος. δ΄. ἡμ. ̓“ϑήνησι. καὺ τοὺς πόδας τῶν τρυ- 
φώντων ἐκαλείφειν, μύροις. ὡς ἀμνόνονα ἿΝ ἐν Τρο- 
φωνίῳ φησὶν ΗΝ ᾿ 

Ἔπειτ᾽ ἀλείφεσθαι τὸ σῶμά. 'μοι. 'πρίω᾽ ᾿ 
μύρον ἴρινον. καὶ ῥόδινον, ἄγαμαι, “Ξανϑία:" 

οὖν καὶ: τοῖς. ποσὶν χωρὶς πρίω μοι πὐνδῳ ὀ 
Εὔβουλος δ᾽ ἐν ΣΣΟιγγοκαρίων, ἐν 

Ἐν ϑαλάμῳ μαλαχῶς κατακείμενον ἐν δὲ κύκλῳ γιν 

γρρβο νον τάμρηβαὶ χλανίσιν ἐμορόν την υὐφοῆνῥ εὐ, 
ονν τ Ὁ πτοῖ ἵ μὰς κὰ ϊ 

τὸν πόδ᾽ ἀμαρακίψοιδι μύροις. τρίψουσι τὸν ἀμόν. ; 
» ἐν δὲ Προχρίδι λέγει ΖΞ πῶς δεῖ. ἐπιμελεῖσθαι. τοῦ τῆς 

Προχρίδος χυνὸς. ὡς "περὶ δ νη τοῦ κυνὸς τὸν λό- 

γον ποιούμενος ἀν ἤν ἀϑ' ἐ οὐ "ὦ 
Οὐκοῦν ὑποστορεῖτε. μαλακῶς τῷ ̓ χυγέ".- τ ἢ 
χότω. μὲν ὑποβαλεῖτε τῶν “Μιλησίων 
ἐρίων, ἄνωθεν δ᾽ ἐπιβαλεῖτε ξυστίδα. ἀπ τὰ ΄ Ἂ 

8. Δπολλον. «4. εἶτα χόνδρον αὐτῷ δεύσετε “-- 
γάλαπτι “χηνός. Β. Ἡράκλεις. «4. καὶ τοὺς πόδας εἶσι 
᾿ἀλείψατ᾽ αὐτοῦ τῷ “Μεγαλλίῳ μύρῳ. τα ἐὰν 

᾿Αντιφάνης γν ἐν μὲ ἰειβοκιλνν: ΔΕ τινὰ ποιεῖ χριό- 
ΤΎΥΣ ἰμλν δὰ ΠΣ ΣῊ] 

πο, γι 4... 38... τὐκιῦ ει Ὁ ος. αὐ να 

ἐχταραχϑέντα] ἐνταραχϑέντα Ῥ. ναι δον οθδίυν αὐτοῦ 6 

553 ἃ. ἐν τροφωνίῳ ΑΒ. ἐν οπι: ῬΎΙ,. δορηθοάουϊ Ἀλέμφυϑφο ο τ 
εἰ ΧΥ. ν. 689 ἢ, Υ. Ἴ: 9. πρίω ϑοιν εῖση, πριῶ ΡΥ. Ὁ 

ν. 2. μυ ἐρινὸν ΡΨ. 0. ως 689. βοηδενδιαν 

βάχκκαριν. βάνϑαψιν Ῥ, Ξ51ἢ ἀᾳβἠγρυδαρθρ:, ἈΒ, σφιγγοκαρύωνν ῬΨΊΩ, 
ΨΟ. ἐν δ κύκλῳ γὴν ζνων Α) ἌΡ; ἐν δὲ κύχλωνιν ΨῈ» ἕνδεκ᾽ ὑφήμοε 
Τα ο ϑὰ5 Ρ. 293. Ψ: 3. παρϑενικαὺ τρυφεραὶ Ἰὰοο δία. Π.666-- 
Βαΐαν παῤθενικὰ τρυφερὰ, χλανίσιν Ἰδοο 518: χλανίδωνα ΑΒ. χλαὰὶ 
νέδινα Ῥ. χλανίδιο, ΜΠ. μαλακαῖς ἸΔοΟῦΒ᾽.8.. 1,6 Ρ οθαΐαν μαλακὰ» 

κἀτάϑρυπτοι ΑΒ. ᾿Κατάϑρυπτε ῬΨΠ, ον, 3. «μὐροις εξ. ὠμόν 

. Ἰδοσθδίαβ, ΤΗΡΥῚ μμύροίσι. ἐξ οὐρὰ λαμ Σ τὸν ἐμὸν ὡς ψι μο οῇ 
ροισι δοινν Εἰ ἢ. τοι» 

δῦ "Ὁ. Ζροκρίδε"" Ἰρολ σϑὶ ἈΒρΡ᾽ 1 μεν 6. 'κρώλῳ] μὲγαλείῳ Β. 

δὲ ἐν μὲν οπι. Β. μα ,»οάοδίτοθ ρου χοῦν 
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ς μενον τοὺς ἽΝ ἐν: δὲ᾽ Μητραγύρτῃ φηδὶ᾿ 
εὐ ΟἼΤην τὲ παῖδ᾽ ἀλείμ ματα ΟκΣ 

παρὰ τῆς ϑευῦθ' λαβοῦσαν: εἰτὰ τοὺς πόδας 
εὐ ἐχέλευ᾽ ἀλείφειν πρῶτον, εἶτα τὰ γόνατα. νὰν 
: ὡς ϑᾶττον ἡ παῖς δ᾽" ἥψατ᾽ αὐτοῦ" τῶν. ποδῶν" ὃὺ 
ἔτριψέ Ἢ ̓ ἀνεπήδησεν:. ὐδιβολωνν: ἐ ΡΥ. 

καὶ ἐν Ζαχύνϑαι 60 ες ἐρλσθο δ χολόνας, 

Ζι τὰ 
Εἶτ᾿ οὐ δικαίων εἰμὶ" γιογόδρι ἐγὼ ἡ 

, -καὶ τὰς, ἑταίρας" ἡδέως. πάσας᾽ ἔχω; δ ΘΌΒΑΙΝ μα ' 

ἐντὸς ὑτρυτὴ γὰρ αὐτὸ" πρῶτον ὃ σὺ ποιεῖς. παϑεῖν, ἀν 
ὑ Ἀρριρννβν τῇ καλαῖς τε χερσὶ ΩΣ μμόφν ἐὰ ἐ ἐδ 068) 

πῶς οὐχὺ σεμνόν, ἡβεῥ.ν οι ΠΡ ΕΌΨ ἢ 
καὶ ἐν πε ρημὰ Ὧν 80 , ΔΥΝΣ ἀϑέονθ οὐ Οτνοῆ 

“Ἧι οἰ Δοῦται δ᾽ δληϑῶφθ' ἀλλὰ τί: ᾿ ΣΟ δυό, 

Ὁ ἀκ' ηὐϑπορῤλλῥθου! δὲ χαλπιδος μύρῳ ΤΣ τοι οϑόθθῳ 
τό νλρδιῃ μὲν τοὺς πόδας καὶ τὰς χείρας, “0 ὃ 
τρο  ἡ δὲ τὰς᾽ ̓ γνάϑους καὶ τιτϑία,. δ νι. 

δ᾽ σισυμβ ϑρίνῳ" δὲ τὸν ἕτερον βραχίονα, ἐπεὶ του θέμα 
) νἱ ̓ἀμαρακίνῳ δὲ τὰς ὀφρῦς χαὶ τὴν χόμην, ἀκ δννω. 

"τ ἑρπυλλίνῳ δὲ τὸ γόνυ καὶ τὸν αὐχένα. ς΄ 
᾿νεβενδρίηης ̓ Ν ἀπ ν ἘΣ κοῤμηλεῦν ΕΒΝΝ μὰ ἡ). 

83 ο. Δητραγύρτῃ] μιτραγύρτῃ Β. Μηναγύρτης δᾶθο ἔθυϊα, 
δου διεωγ ἀρυὰ Ἀπεϊδειοἰδέδπι ΒΟΚΚοΥΙ Ρ. 88, 18. Υ. 2. λεβοῦ- 

σαν] λαβοῦσα ας 8. ἐχέλευ" ΑΒ. ἐκέλευε Ῥ, ἐκέλευσεν ΨῚ,. .7 

Υ. 4. ἡ παῖς δ᾽ ἥψατ᾽ αὐτοῦ τῶν ποδῶν ΚΟῤὈίενδιαιβ Οὔ δογυδΐξ, ρἢ]- 
101. ν. 38. ἡ παῖς διήψατο αὐτοῦ τῶν ποδῶν ΒΡ οἱ παὺὰά ἀμθὶδ Ἂν, 
ἀὸ ἀυο ἐαόδε βοινν οἰ ρα αβου 8, Ὠἶδὶ αφαρα Ῥαγε συ!απι γ᾽ Ῥοβὲ πο-: 
δῶν ἵπ 1, ΠΠ]αΐαπι᾿ ἀθο55δ᾽ αἴξ. ἢ παῖς τῶν ποδῶν δίηψατο 1 αὐτοῦ γὴν 
οΧ’ Μυβασι ἐπεουροϊαείθπδ νἱο80 ἀπ ἀδοδρεῖ: ἡ παῖς τῶνδ᾽ 
ἤψετο,. αὐτοῦ τῶν ποδῶν. δες ὑτῇ ᾿ Ζακύνθῳ) Ζαχυνϑίῳ Ῥευο' ἀξ 

νἱἀδξάν" ̓Κορρίδυβίαβ δὲ 89... ὃ Ψ᾿ 4, καλαῖς οπὶ; Ῥ᾿ ἌΨΗΝ 
508. ἃ. ᾿ῬΘοῤῥκίοις ΧΥ͂, Ῥ. 689. 6., αὕδὶ τὸς ἐγαρτη δινξαπὶ ξομδενεν 

ϑορυπίοις ἢ ῬΨΕ. ἧῆῃ 2. χρυσοζολλήτου δὲ 699. χρυσοκόλλη "(χρυ 
σοϊόλλὴ Β) τε ΑΒΡ. χϑυδοχολλήτου γε ΨΙ). Ψν. 3. τὰς ᾿χεῖρας 

ΒΡ, αυοᾷ ἴῃ τ χέρας ταυσίαγαπε Ὑ1., δά ἈΟΜΌΕΝΝΗΝ τὰ οπέλη 

εκ 689... ΤΟ 4: φδρϊκίῤῷ ΑΒ δὲ 689. φοννικίῳ Ψν ΠΟΥ. ὅ. 
σιδυμβοίνῳ ἈΡ δε Θ89. ἀϑβῥων 1". -σισυιβοίω Ἐς ἀν νον 

πυλλίνν ῬΎΤ ἐρπυλένῳ ΑΒ: 7 Ὁ γόνυ] γύνυ "Α. δ᾽ ἐν οὶ, Β. 
Αϑδναπάγ 18. ὑδυβαϑὶ ἀδυυτο᾽ ἀρροπ ΕΗ ΧΥ. ν»Ὅδθν } «ὅν, φωλλθ κεν 

ὅν 
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Μύρῳ δὲ παρὰ “Πέρωνος, οὕπερ. ἀπέδοτο 
ἐχϑὲς Μελανώπῳ, πολυτελοῦς, «Αἰγυπτίου, 

ᾧ γῦν ἀλείφει τοὺς πόδας. Καλλιστράτου. 
καὶ τὸν ἐπὶ . Θεμιστοκλέους δὲ βίον Τηλεκλείδης ἐν Πρυ- 
τάνεσιν ἁβρὸν ὄντα παραδίδωσι: ᾿Κρατῖνος δ᾽ ἐν Χείρωσι 
τὴν τρυφὴν ἐμφανίζων τὴν τῶν παλαιτέρων͵ φησὶν 

“Απαλὸν δὲ σισύμβριον ἢ κρίνον παρ᾽ οὖς ἐϑάκει: 
παρὰ χερσὶ “δὲ μῆλον ἔχων σκίπωνα τ᾽ ἠγόραζον. 

79. Κλέαρχος δὲ ὁ “Σολεὺς ἐν τοῖς ᾿Ερωτικοῖς, .» Διὰ 
τί (φησὶ) μετὰ. χεῖρας ἄνϑη. καὶ μῆλα καὶ τὰ τοιαῦτα 
φέρομεν;͵ πότερον. ὅτι χαὶ διὰ “τῆς τούτων ἀγαπήσεως ἡ 
φύσις μηνύει τοὺς τῆς ὥρας ἔχοντας. τὴν ἐπιϑυμίαν; διὰ 

τοῦτο οὖν οἱονεὶ δεῖγμα τῆς ὄψεως τὰ ὡραῖα μετὰ χεῖρας 

ἔχουσι χαὶ χαίρουσιν, αὐτοῖς: ἢ δυοῖν χάριν ταῦτα περι- 
φέρουσιν; ἀρχή τὲ γὰρ εὐτυχίας καὶ παράδειγμα τῆς. βου- 
λήσεως αὐτοῖς. γίνεται διὰ τούτων᾽, αἰτηϑεῖσε. “μὲν τῷ 

προσαγορευϑῆναι, δοῦσι δὲ προῦπογράφειν ὅτι δεῖ παν 

αὐτοὺς μεταδιδόναι τῆς ὥρας. ἥ γὰρ τῶν ὡραίων ἀνθῶν 

καὶ καρπῶν αἴτησις εἰς. ἀντίδοσιν τῆς. τοῦ σώματος. ὥρας 

προκαλεῖται τοὺς λαβόντας. ἢ τὴν τούτων ὥραν. «παραψυ- 

χὴν καὶ παραμυϑίαν τῆς. ἐπὶ. “τῶν, ἐρωμένων" ὥρας. τοῖς 

ἐπιϑυμίαις χαίροντες ἔχουσιν αὑτοῖς. ἐχκρούεται γὰρ ὑπὸ 

"π τούτων παρουσίας ὃ τῶν ἌΨΨΗ πόϑος. εἰ μὴ Ἰρ δῇ 
 ᾧ 

Ψ. 1. Μὸύρῳ δὲ] ύρον τε θ80, πέρωνος ΑΒ εἰ 0689. ἀν οὐδαι ΡΥ. 
ϑῦϑ, 6. Υ. 2. “Αἰγυπτίου, ᾧ νῦν ἀλείφει γοϑεϊξαέαπι οχ 6890, ἐν 

αἱἰπτίῳ. συναλείφει Δ. ἐν αὐπτνώω συναλείφεν Ῥ. ἐν αἰγυπείῳ ᾧ συναλεί- 

φὲεν Β. ἂν αἰγυπτίῳ συναλείφεν Ψὼ. . τὸν ἐπὶ] ἐπὲ ποπ παρϑέ (Ὁ, 

ἦπ 40 516 βογϊρίιπι ὅτι καὶ τὸν ϑερμιστοκλέους βίον ἁβρὸν τινὲς παρα: 
διδόασι. κρατῖνος δ᾽ Β. χρατῖνός τ᾽ ΡΥΙ,. παλαιτέρων; ΑΒ. 
παλαιοτέρων ΡΥ͂Τ,. ΨΟ 1. 1Πυῖ σεσύμβριον ῥόδον ἢ κρίνον, ῥόδον 
ἀεϊθνθγαπέ Ῥογβοηιβ δά Αγβέορηῃ. ψ6βρ,. .1522.. ν.-.ὄ 147, δὲ ἘΠπὶ5- 
Ἰοῖτι5 ἐπ Βαϊπθυνρῃ Βονυΐονν νὸ], ΧΙΧ, Ρ. 89. ]Ιάεπι πιϑέγὶ β' 6 πι8 

6εϑὲ 'π Ογαξίπὶ ἤαρπιθπέο ΨΠΙ. Ρ, 344 ἔς υϑὶ πιὸ ποϊθπέθ υϑγβιιβ 

2.. 3. οἐ δ. 6. ἀϊτοπιέῖ βυπέ, οὖς] οὗς ῬΥΠ. ΟἸθαγοδὶ 10- 

οὔπ οπι. Ὁ. 

σον, ὄψεως] τέρψεως ἸαοοθΒ᾽υ8 τὰ ΠΟ ΓΙ ταὶ. Ῥ. 1020. 

1άοπι οὐ ἐπι ὀρέξεως, σοπίθοογαί, ἢ δυρῖν)] ἢ δι᾽ ἣν Β. εὐτυ-- 

χίας] ουντυχίας Οαϑαυθοπι8. γίνεται ΑΒΙΡ, γίγνεταν ΜΠ. 
αἰτηϑεῖοσι μὲν Ὑ1,. αἰτηϑεῖοι δὲ ΒΡ, προὐπογράφει»} ὑπογράφειν Β, 
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τοῦ, στερὶ" αὑτοὺς. κόσμου: χάριν, ῳ μαϑάπεέρ ἄλλο. τι τῶν 
πρὸς καλλωπισμὸν συντεινόντων, ἔχουσί τε ταῦτα καὺ χαί- 

ρουσιν αὐτοῖς. οὐ. γὰρ μόνον στεραναυμένιωυν, τοῖς ὡραίοις 

ἄνϑεσιν "ὦ ἀλλὰ. χαὶ Μετά. “χεῖρας ἐχόντων. τὸ πᾶν εἶδος ἐπι»- 
Ὁ κοσμεῖται. τάχω. δ᾽ ἴσως. διὰ. τὸ φιλοκάλους εἶναι" δηλοῖ 
δὲ τὸ τῶν καλῶν ἐρᾶν καὶ πρὸς τὰ. ὡραῖα φιλικῶς ἔχειν, 
καλὸν ̓ χὰρ ὅτε τὰς. ὀπώρας καὶ τὸ τῆς ὥρας ὄντως πρόσ- 
πον ἄν τε. καρποΐφε; κκαὺ ἄνϑεσι. ϑεωρούμενον. ἢ ἢ πάντες 
᾿οδκ "ἐρῶντες οἷον ἐκερυφωνεὰς ὑπὸ τοῦ πάϑους καὶ ὡριαες- 
νόμενοι.. τοῖς. ὡραίοις., ἀβρύνονται. φυσικὸν γὰρ. δή τι τὸ 
τοὺς οἰομένους εἰναι καλοὺς καὶ. ὡραίους ἀνϑολογεῖν. ὅϑεν 
αἵ. τὲ περὶ τὴν. Περσεφόνην ἀνϑολογεῖν λέγονται καὶ ΖΣαπ- 

πὰ 'φησιν ἰδεῖν ἄνϑε᾽ ᾿ἀμέρχγουσον παῖδ᾽ ἀγὰν ἁπαλάν, 

- 80. Οὕτω. δὲ. ἐξήρτηντο τῶν ἡδυπαϑειῶν οἱ τότε ὡς Ἰ 
καὶ. “καλλιπύγου -Αφροδίτης, ἱερὸν ἐδρύσασϑαι αὐτὸ. τοιαύ- 

της αἰτίας, ἀνδρὶ ἀγροίχῳ, ἐγένοντο, δύο κἀλαὶ ϑυγατέρες. 
αὕται. φιλογεικήσασαί στρτε. πρὸς ἑαυτὰς προελϑοῦσωι, ἐπὸ 

τὴν λεωφόρον. διεκρίνοντο. ποτέρᾳ. εἴη καλλιπυγοτέρα. καί 
ποτε, παριόντος. “ψεανίσκου. ατέῤαι πρεσβύτην ἔχοντος ἐπέ-: 
δειξαν ἑαυτὰς. καὶ “τούτῳ. καὶ ὃς ϑεασάμενος ἔκρινε τὴν 
πρεσβυτέραν" ϑῳ χαὶ εἷς. ἔρωτα ἐμπεσὼν. ἐλϑὼν εἰς ἄστυ 

Ἁ κλινήρης γίνεται καὶ διηγεῖται τὰ γεγενημέναι τῷ ἀδελφῷ 
ἑαυτοῦ, ὄντι γεωτέρῳ.. ὃ δὲ χαὶ αὐτὸς ἐλϑὼν εἰς τοὺς 

ἀγροὺς. καὶ ϑεασάμενος τὰς παῖδας ἐρᾷ καὶ αὐτὸς τῆς ἑτέ- 
ρας. ὁ οὖν πατὴρ » “ἐπϑὶ παρακαλῶν αὐτοὺς ἐνδοξοτέρους 
λαβεῖν γάμους οὐκ ἔπειϑεν, ἄγεται ἐκ τοῦ ἀγροῦ τὰς παῖ- 
δας αὐτοῖς, πείσας ἐχείνων τὸν πατέρα, καὶ ζεύγνυσι τοῖς 
υἱοῖς. αὗται οὖν ὑπὸ τῶν πολιτῶν καλλίπυγοι ἐκαλοῦντο, 

ππτόττν--ἰὦὉὐ..Ἅ..-----ὐς-- 

584 ἃ. περὶ αὑτοὺς] περὶ αὐτοὺς ῬΥ͂Τ,. ᾿ 
ὕ4 "». ὅτι τὰς ὀπώρας καὶ ἀοϊοηδὰ ν᾽ οηξαν, δή τὸ ΑΒ, δὴ 

τὲ Ῥ. δὴ καὶ ΨΠ,. δή τι οἰΐαπὶ δρίἐοῦιθ 5 δυοίον Ἰδριε, αυΐ ρΡοβὲ παῦύ- 
ταιίοηθι ἦἄθ θηθτθ ΟΠ Πρ Ὸ Πα6ὺ διἰάϊα! φυσικὸν δή τι, φηοὶ 

Κλέαρχος, τοὺς οἰομένους εἶναι χαλοὺς χαὶ ὡραίους ἀ»ϑολο;εῖν, 

ἀνθολογεῖν --- τὴν Περοεφένην αὐ, ΑΒ. ομι. ΡΥ, αἵ τε περὶ 

ΑΒ, χαὶ περὶ Τὰ: παῖδ᾽ ἄγαν] πιᾶδα τὰν Βἰοπιο! ἀπ ἔγασιι, 6.2, 
ἁπαλάν Β, δουηνοθαΐξιη" ἁπαλήν. 

δδ4 ἃ. ἑαυτοῦ Δ, αὐτοῦ ΡΥ]. ψεωτέρῳ Τ.. νεοτέρῳ ΡΥ͂, 
ε Σ « - 
ὃ οὐ» Ἰιμαροθδξι ὃ γοῦν, 

ΑὙΠΕΝΑΕυΡ. Ἡ] 19 
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ὡς καὶ ὃ Μεγαλοπολίτης πιμαδῦρ ἐν τοῖς. γγλα, γλνάῆν ἕστο. 
. θεῖ λέγων 

Ἢν καλλιπύγων ξεῦγος. ἐν ἀὐλδολῳ νῳὼρ ὶ 
αὗται οὖν ἐπιλαβόμεναι οὐσίας λαμπρᾶς ἱδρύσαντο ᾿Ἄφρο- 

ὁ δίτης ἱερὸν καλέσασαι καλλίπυγον τὴν ϑεὸν, ὡς ἡένωτ' 
καὶ ᾿Αρχέλαος ἐν τοῖς ἰάμβοις." 

81. Εν μανίᾳ δὲ τρυφὴν ἡδίστην γενομένην. οὐχ ἀη- 

δῶς ὃ Ποντικὸς "Ἡρακλείδης διηγεῖξαι ἐν τῷ περὶ ἠδο- 
γνῆς οὕτως γράφων » Ὃ ΑΑἰξωνεὺς. Θρασύλαος ὃ Πυϑο- 
δώρου διετέϑη ποτὲ ὑπὸ μανίας" "τοιαύτης. ὡς πάντα τὰ 

πλοῖα τὰ εἰς τὸν Πειραιᾶ καταγόμενα ὑπολάμβάνειν ἑὰυ- 
τοὺ εἶναι, καὶ ἀπεγράφετο αὐτὰ καὶ ἀπέστειλε καὶ, διῴκει, 
χαὶ καταπλέοντα ἀπεδέχετο μετὰ χαρᾶς τοσαύτης ὅσης 

ἔ περ ἄν τις εἴη τοσούτων χρημάτων κύριος ὦν. καὶ τῶν ᾿ 
μὲν. ἀπολομένων οὐδὲν ἐπεζητῆσέ, τοῖς δὲ σωξοβένοις 

ἔχαιρε, καὶ διῆγε μετὰ πλείστης ἡδονῆς. ἐπεὶ δὲ Ὁ᾽ ἀδελ: 
φὸς αὐτοῦ Κρίτων ἐκ “Σικελίας ἐπιδημήσας, συλλαβὼν αὐ- 
τὸν παρέδωχεν ἰατρῷ καὶ τῆς μανίαξ᾽ ἐπαύσατο: διὴγ εἴτὸ 

οὐδεπώποτε φάσχων κατὰ τὸν βίον ἡσθῆναι πλείονα" 
λύπην μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἡντινοῦν αὐτῷ υρριβς μνννδν ον » τὸ δὲ 
τῶν ἡδονῶν πλῆϑος ΘΑΡΑ͂ΔΗΝΑ Ρ ΦΟΥΝ Ὁ [δ ον 

χα 

λέγων οτι. Β, ἣν ΡΥ͂Ι,. ἡ Β' ἡ Α. ἔρος χὴν ̓ομπρὸς Ῥ. 

584 6. γράφων οι. Β. ἀϊξωνεὺς. σαϑδυθοπὰβ, Τὐρυὶ ἀξω- 
ψεὺς. Θράσυλλος ὃ ΑΑϊξωνεὺς ἀϊοϊξαγ ἀρυᾶ Αοϊϊαπυην ΨΚ. ἩΠΊΨ, 25.᾽ 

εἷς τὸν ΑΒΟ. τὸν ὁπι. ΡΥ. Πειραιᾶ). πυρραιὰ Β. δωμ 
οὔσης Β. : 

δῦ4 ἴ. ἀπολομένων Ῥ οἐ δεῖν εῖσῃ. εἀϊεῖο. πρβλομό τ ΜΠ 

οὐδὲν ΟΥ̓Ὶ,. οὔτε ἌΡ. οὔτ᾽ Β. ἐπεὶ δὲ -- Σικελίας οπι. Ρ᾿ 
χρίτων ΑΒΟ, κρεέτων 1], διηγείτο ΑΒΟ. διηγεῖτο δὲ ΡΥΨΤ,. 
λύπην μὲν] λυπὴν κενὴν Ῥ. παραγίνεσϑαι) περιγίνεσϑαν Ὁ. παρα- 
γενέσϑαι οἴ ὑπερβαλεῖν ϑοιννεῖρῆς 



᾿οῦν ῥέρτς ΨΥ " ἀϑ τοὶ «δη 

: ἀδα βο ὁ, Ἰβοακαδουιο, ἡ (ἐ πῶ ὠὰ 

ἜΜ γυυερνιύ)ῶ ἐγένονοονιο οὐ ἐθῆᾳ “τῆς ἡδοτὴν 
ἀὐνν, πον δύ ον δ᾽ αυσυννοογμϑϑς Ἀμήῤμ οἶς [ὍΣ : 

τ ἡμὴ ἔφ ἜΜ τὰ ΠΥ ΗΟ ἼΗΙ βϑν 

ΓΙ ἸΦΖΗΣΤ ΣΙ, ΓῸΣ λὐπρὴ μου  ύρεξν ἘΡῈ 

Τφαν ὑῶν ρος ἥἤδνν Μ ΑΜΉΡΗῊ ψὰ εἰξτϊω δὶ ΜΟΡΦΉ ἡδνῆν 

ψοναλον θεν “6: ᾧυτ εὐπρ ζενμς μόῤοες,; τὐλλεν  ἤνβοῖν ΡΝ 

Ἶ πρηδὴ δ τὸ ὁ. ἀπ αοΐα ΚΑΈΣ ἡ Ὥρα νλο ΤΠΒΗΝΝ ᾿ 

ζῃ ὑβᾳρι ἘΔ ΩΝ τρδτινον οωὐᾷρ νρβ νὰ τι μξ ὠὐμο κυ χρξον,- γά τ κω, 

ἣν δϑδν σοῦ, νοι σοτῶ δ νων κι δες όταν ται ρῤδνρήψ ν: 

᾿ χαέριν τι σν ΠῚ ΠΟ ΠῚ Ἀν μ Δ τρωμς 
ΠΥ ἐξῇ λας ΝΥ : 
Ἢ δ ὁ; ὁ μὰ ἀν τ ἐπὴν : ἐπαὺ 

ἯΤΟ τἢ ς τε ᾿ ἽΞ 
ΑΝ ΡΣ 

ἼΠΡ μΝ ε᾿ τὸ δὲ ἅ δὰ 
δον μα ΓΑ βὰς ΑΛ ΟΣ Τ ' δρῤηὶ ὯΝ; ἀὰ ν Ὄπ δ ; 

τ τς Ψ ποίων ἐν, ἰάμμφ ἀνηέξν γὐρθόνβμς ἃ ψδνδε δὰ ᾿ 
Ἢ ᾿ Υ 

Βανι νων. ἰδομηξι 8511} ΑΜ μρα; ̓αφὴ " ὑνε 2 

τὲ ς ᾿ Ἵ ΒῊΤῈ ἜΛΕΤΗΣ 
δ} εοῶι ἀν πὶ Κλ ΗΜ ΠΡΓΗΣ ἢ τὴς , 

ἊΨ ἐν ἸΧΑΟῸΝ 4. ἐξ ο Σ ἵ εἶ 

ἜΚ ευξῇ . ἡ ἐπὶ Ὁ χυνὶ ἐξηλῇε ΤΡ Ά. ἸῚ τἀ ῷ ᾿ 

Η πννσρα ὦ ἴω δι. Ὁ ἕν "ἦν; Γ ΜῊ ἜΣ 

ΤΣ 
γτῆς ἩΕΡΗ (ἢ ἢ Ὶ ξ 

Ὁ ΕΒ ΤΗ 
ἡ: ὃ 





στο σ᾿ μην μη τετ 
| υενοπῖν οἱ ατιοιι ' 

αἰ" ΤΟ 
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ΕΕΟΜ 
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